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РЕЄСТРАЦІЯ 
Для реєстраціі на сайті необхідно пройти наступні кроки: 

1) Натисніть кнопку «Реєстрація» 

 

2) Необхідно внести анкетні данні на форму реєстрацій 

 

  



3) Якщо усі данні було внесено вірно, після реєстації буде відображено наступну сторінку  

 

4) Далі Вам необходно перейти до своєї електронної адреси та підтвердити вашу 

реєстрацію. Після підтвердження реєстрації буде відображено наступну сторінку. 

 

  



ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ ПОБУТОВОГО СПОЖИВАЧА 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
У цьому розділі наведена узагальнена інформація про абонента: адреса, ПІБ та інше. 

Також на кожній із сторінок є можливість, надрукувати поточний рахунок, сплатити рахунок 

онлай, ввести показники лічильника. Для цього необхідно клікнути по відповідному пункту у 

верхній панелі. 

 



Онлайн оплата за допомогою віджета PINbank

 



Також є посилання на інші платіжні системи 

 

  



Профіль 
У цьому розділі подано інформацію щодо профілю користувача: логін, контактний телефон, 

email, статус друку паперового рахунку. Також реалізована можливість редагування цих даних, 

для цього необхідно натиснути на пункт «редагування». 

 

  



У режимі редагування, для зміни даних, необхідно внести оновлену інформацію у відповідні 

поля і натиснути кнопку «зберегти», у блоці, де були внесені зміни. 

 

  



Платежі 
У цьому розділі відображено інформацію про платежі абонента: дата, сума, банк, вид, період і 

призначення платежу. 

 

  



Онлайн полуги 
У цьому розділі ви можете переглядати статус онлайн послуги, та замовляти нові послуги . 

 

  



Для замовлення онлайн послуги, необхідно вибрати відповідну послугу зі списку і натиснути на 

кнопу «Замовити послугу». 

Для перегляду інформації про послугу необхідно на необхідної послуги натиснути кнопку 

«Детальніше»

 

  



При замовленні онлайн послуги на сторінці необхідно заповнити всі поля форми а також, при 

необхідності, вкласти заповнені файли. 

 У наведеному нижче прикладі необхідно клікнути на «відомість коригувань». Потім 

завантажиться файл для внесення даних про коригування, його необхідно заповнити, зберегти 

і потім прикріпити до заявки на послугу. Для цього  необхідно натиснути на кнопку вибору 

файлу і завантажити предваррітельно заповнений і збережений файл з коригуваннями.  

Потім натиснути на кнопку «Відправити заявку»

 

  



Після, якщо все пройшло успішно, ви побачите відповідні повідомлення із зазначенням номера 

послуги. 

 

  



На формі перегляду інформації Ви можете бачити актуальний статус виконання послуги, 

вкладені Вами файли. А також відповідь і вкладені файли менеджера щодо Вашої заявки.

 

  



Генерація 
У розділі наведені дані щодо генерації електроенергії: дані договору, а також розрахунків за 

генерацію. Якщо у абонента вона є. Реалізована можливість друку звітів та актів з генерації за 

певний період. 

 

  



Рахунки 
У розділі подано інформацію щодо рахунків за електроенергію, а також реалізвана можливість 

надрукувати рахунок. 

 

  



Попередження 
У розділі відображається інформація про попередження на відключення, якщо такі є.

 

  



Пільги 
У розділі відображається інформація про пільги, якщо такі є.

 

  



Субсидії 
У розділі відображається інформація про субсидії, якщо такі є.

 

  



Точки обліку 
У цьому розділі відображається інформація про точки обліку.

 



Сальдо 
У цьому розділі відображається інформація про поточне сальдо.  

 

  



Звернення 
У розділі ви можете переглядати статус звернення, та створювати нові.  

Для створення звернення, необхідно натиснути на кнопу «Створити нове звернення».  

Для перегляду інформації про звернення необхідно на зверненні натиснути кнопку 

«Детальніше» 

 



Щоб створити звернення необхідно заповнити відповідну форму і натиснути кнопку 

«Відправити заявку».

 

  



Додаткова інформація 
У цьому розділі наведена додаткова інформація яка може бути корисна абоненту.

 

  



Зв’язані особові рахунки 
Цей розділ призначений для створення і редагування зв'язок різних кабенетів, а також 

делігування управління ними. 

За умови відсутності зв'язок відображається дві кнопки. 

«Додати обліковий запис до зв'язці» - призначений для додавання інших своїх акаунтів  

«Делегувати управління аккаунтом» - предназначін для надання можливості управління 

аккаунтом іншому користувачеві. 

 

  



Для додавання свого аккаунта натискає кнопку «Додати обліковий запис до зв'язки» потім 

вказуємо дані облікового запису кторой хочемо додати і натискаємо кнопку «Додати 

обліковий запис».

 

  



Для делегування аккаунта необхідно натиснути кнопку «Делегувати управління аккаунтом». Та 

вказуємо номер особового рахунку якому буде передано управління аккаунтом.

 



Після цього ви побачите повідомлення про те, що управління Вашим акаунтом делеговано. Ви 

також можете скасувати делегування, натиснувши на відповідну кнопку.

 

  



Користувач, якому делегували управління аккаунтом, повинен зайти в особистому кабінеті в 

розділ «Зв'язаних особистих рахунків» і підтвердити або скасувати управління аккаунтом.

 

  



Користувачі які взяли управління чужими акаунтами, або приєднали свої побачать список 

пов'язаних акаунтів. Зв'язки можна видаляти натискаючи на відповідні кнопки. Також 

з'являється можливість перемикання між акаунтами. Вибираючи необхідний аккаунт в лівому 

верхньому кутку зі списку.

 

 

  



ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ СПОЖИВАЧА ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
У розділі наведена узагальнена інформація про абонента адреса, ПІБ та інше.  

Також на кожній із сторінок є можливість, надрукувати поточний рахунок, сплатити рахунок 

онлай. Для цього необхідно клікнути по відповідному пункту у верхній панелі.  

 

  



Платежі 
У розділі подано інформацію про платежі абонента: дата, сума, банк, вид, період і призначення 

платежу. 

 

  



Рахунки 
У розділі подано інформацію щодо рахунків за природний газ. 

 

  



Точки обліку 
У розділі відображається інформація про точки обліку.

 

  



Комерційна пропозиція 
У розділі відображається інформація про поточну комерційну пропозицію, та реалізована 

можливість надрукувати заявку на поточну комерційну пропозицію, або подати заявку на зміну 

комерційної пропозиції, натиснувши відповідні кнопки на сторінці.  

 

Натиснувши кнопку «Подати заявку на зміну комерційной пропозиції». Буде відображено 

діалог, де Ви підтверджуєте створення заявки на зміну, або скасовуєте. Натискаючі відповідні 

кнопки. 

 

  



Сальдо 
У розділі відображається інформація про поточне сальдо.  

 

  



Додаткова інформація 
У розділі наведена додаткова інформація яка може бути корисна абоненту.  

 

  



ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ ЮРИДИЧНОГО СПОЖИВАЧА 

Загальна інформація 
У розділі наведена узагальнена інформація про абонента: адреса, ПІБ та інше. 

Також на кожній із сторінок є можливість, надрукувати поточний рахунок та акт. Для цього 

необхідно клікнути по відповідному пункту у верхній панелі. 

 

  



Профіль 
У розділі відображено інформацію щодо профілю користувача: логін, контактний телефон, 

email. Також реалізована можливість редагування цих даних, для цього необхідно натиснути на 

«редагування». 

 

  



Платежі 
У розділі подано інформацію про платежі абонента: дата, сума, банк, вид, період і призначення 

платежу. 

 

  



Онлайн полуги 
У розділі ви можете переглядати статус онлайн послуги, та замовляти нові послуги.  

 

  



Для замовлення онлайн послуги, необхідно вибрати відповідну послугу зі списку і натиснути на 

кнопу «Замовити послугу». 

Для перегляду інформації про послугу необхідно натиснути кнопку «Детальніше»

 

  



Для замовлення послуги необхідно заповнити всі поля форми а також, при необхідності, 

вкласти заповнені файли. 

 У наведеному нижче прикладі необхідно натиснути на «відомість коригувань». Завантажиться 

файл для внесення даних про коригування, його необхідно заповнити, зберегти і потім 

прикріпити до заявки на послугу. 

Та натиснути на кнопку «Відправити заявку»

 

  



Після, якщо все пройшло успішно, ви побачите відповідні повідомлення із зазначенням номера 

послуги. 

 

  



На формі перегляду інформації Ви можете бачити актуальний статус виконання послуги, 

вкладені Вами файли. А також відповідь і вкладені файли менеджера щодо Вашої заявки.

 

  



Документи 
У розділі подано інформацію щодо рахунків та актів за електроенергію, а також реалізована 

можливість друку. Для цього необхідно натиснути на відповидне посилання: «Рахунок», 

«Додаток до рахунку», «Рахунок з переплати», «Акт приймання-передачі».

 

  



 

Попередження 
У розділі відображається інформація про попередження на відключення, якщо такі є.

 

  



 

Точки обліку 
У розділі відображається інформація про точки обліку.

 



Сальдо 
У розділі відображається інформація про поточне сальдо.  

  



Договірні ліміти 
У розділі відображається інформація про договірні ліміти споживання та фактичне споживання  

 

  



Звернення 
У розділі ви можете переглядати статус звернення, та створювати нові.  

Для створення звернення, необхідно натиснути на кнопу «Створити нове звернення». 

Для перегляду інформації про звернення необхідно на зверненні натиснути кнопку 

«Детальніше» 

 



Щоб створити звернення необхідно заповнити відповідну форму і натиснути кнопку 

«Відправити заявку».

 

  



Додаткова інформація 
У розділі наведена додаткова інформація яка може бути корисна абоненту.

 

  



Зв’язані особові рахунки 
Цей розділ призначений для створення і редагування зв'язок різних кабінетів, а також 

делегування управління ними. 

За умови відсутності зв'язок відображається дві кнопки. 

«Додати аккаунт до зв'язки» - призначений для додавання інших своїх акаунтів 

«Делегувати управління аккаунтом» - предназначін для надання можливості управління 

аккаунтом іншому користувачеві. 

 

  



Для додавання свого аккаунта натисніть кнопку «Додати аккаунт до зв'язки» потім у вікні 

вказуємо дані облікового запису котрий хочемо додати і натискаємо кнопку «Додати 

обліковий запис».

 

  



Для делегування аккаунта необхідно натиснути кнопку «Делегувати управління аккаунтом». 

Потім в вказати номер особового рахунку кому буде передано управління аккаунтом.

 



Після цього ви побачите повідомлення про те, що управління Вашим акаунтом делеговано. Ви 

також можете скасувати делегування, натиснувши на відповідну кнопку.

 

  



Користувач, якому делегували управління аккаунтом, повинен зайти в особистому кабінеті в 

розділ «Пов'язаних особистих рахунків» і підтвердити або скасувати управління аккаунтом.

 

  



Користувачі які взяли управління чужими акаунтами, або приєднали свої побачать список 

пов'язаних акаунтів. Зв'язки можна видаляти натискаючи на відповідні кнопки. Також 

з'являється можливість перемикання між акаунтами. Вибираючи необхідний аккаунт в лівому 

верхньому кутку зі списку.

 


