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1. Головна сторінка “Особового кабінету” 
 

 
 

 

2. Форма реєстрації 

 

Користувач повинен заповнити відповідні поля для успішної реєстрації. 

Зверніть увагу. Поле логін повинно вказано як електронна пошта(email) або 

як номер мобільного телефону. 

  



3. Форма авторизації 

 

Користувач повинен заповнити дані, які були вказані при реєстрації. 

Логін користувача може бути електронною поштою або мобільним телефоном. 
 

4. Форма запиту для зміни пароля 

  



5. Головна сторінка авторизованого користувача.  
 

 

 
 

Після реєстрації в “Особовому кабінеті”, відкривається головна сторінка з 

основними розділами сайту. 

Після вибору розділу “Побутовий користувач”, споживачу потрібно додати свій 

особовий рахунок для взаємодією з сайтом. Для цього потрібно натиснути на 

кнопку “Додати особовий рахунок” 

 

 

Користувач повинен заповнити відповідні поля своїми даними для додання 

особового рахунку. 

 

 

 

 



Приклад доданого особового рахунку. 

 

(даний користувач є вигаданий та продемонстрований як приклад, всі збіги випадкові.) 

6. Побутовий споживач (рис. - 1) 

6.1 Перегляд інформації 

 основна контактна інформація користувача  

 стан рахунку за електроенергію 

 інформація по тарифу 

 інформація по договорах 

 налаштування повідомлення, щодо отримання рахунку (рис. – 1.1) 

 сплатити за електроенергію 

6.2 Історія оплат – таблиця з рахунками за 2 роки сплаченими 

користувачем.(рис. - 2) 

6.3 Внести покази – користувач має можливість передати покази за спожиту 

електроенергію. (2 останні та 3 перших календарних днів місяця). (рис. - 

3) 

6.4 Споживання – таблиця зі спожитою електроенергією користувачем за 2 

роки. (рис. - 4) 

6.5 Лічильник – інформація про лічильник споживача (рис. - 5) 

6.6 Графік споживання – показник споживання електроенергії в графічному 

вигляді (рис. - 6) 

6.7 Архів рахунків – переглянути або завантажити рахунок за споживання 

електроенергію. (рис. - 7) 

6.8 Звернення до кол центру – перелік звернень користувача до кол центру. 

(рис. - 8) 

6.9 Безкоштовні послуги – замовити безкоштовну послугу. (рис. - 9) 

 

  



6.1 Перегляд інформації 
Кнопка “Перегляд” прямує на основу інформацію користувача. 

 

рис 1. – Персональна інформація побутового користувача 

  

рис 1.1 – Налаштування повідомлень 

 

  



6.2 Історія оплат 
Користувач має можливість переглянути квитанцію в електронному вигляді 

натиснувши на “pdf іконку” 

 

рис 2. – Історія оплат 

  



6.3 Внести покази 
Передавати покази приладу обліку електричної енергії треба в два останні та 

три перші календарні дні місяця. 

 

 

рис 3. – Внести покази 

Користувач має можливість передати покази в текстовому вигляді та через 

фото. 

 

рис 3.1 – Історія переданих показів споживача 

 

  



6.4 Споживання 

 

рис 4 – Історія спожитих кВт*год даних 

6.5 Лічильник 
 

 

рис 5 – Дані лічильника споживача 

  



6.6 Графік споживання 
 

 

рис 6 – Статистика використання електроенергії в графічному вигляді 

6.7 Архів рахунків 

 

рис 7 – Форма для знаходження квитанції за обраний період 

  



6.8 Звернення до кол центру 
 

 

рис 8 – Таблиця зі зверненнями до кол центру 

Для вирішення питань стосовно електроенергії користувач може звернутися до 

кол-центру, натиснувши на відповідну кнопку (рис. - 8.1) 

 

рис 8.1 – Кнопка для звернення до кол центру 

  

рис 8.2 – Форма звернення до кол центру 

  



6.9 Безкоштовні послуги 

 

рис 9. – Форма замовлення безкоштовної послуги 

6.10 Зразок “Планових відключень” 
 

 

 
 

З’ясувати причину відключення потрібно навести курсором на відповідно 

зображення таблиці “Планові відключення” 

 

 

6.11 Зразок “Аварійних відключень” 
 

 
 

З’ясувати причину відключення потрібно навести курсором на відповідно 

зображення таблиці “Аварійне відключення” 
 

 



6.12 Заплатити за споживання електроенергією 
 

 

На сторінці персональна інформація побутового користувача потрібно знайти 

блок з оплатами. 

 
Після переходу за посилання “Сплатити”. Користувач має можливість сплатити 

за допомогою сервісу EasyPay. 

Сторінка "Оплатити" дозволяє заплати за електроенергію (без оплати комісії) 

онлайн за допомогою системи EasyPay: 
 

 

 
 

- Потрібно внести суму платежу та натиснути кнопку "Сплатити". Сума 

оплати має дорівнювати сумі з рахунку або більша. 

- Система переведе користувача на сервіс для оплати “Easy Pay” 

- Далі потрібно заповнити поля і сплатити за спожиту електроенергію. 

 

 



 

 

За бажанням система може відправити квитанцію про сплату на вказаний email. 

Вже після перезавантаження сторінки в особовому кабінеті, буде 

продемонстровано повідомлення про оплату користувача. 
 

 
  

  



7. Технічна підтримка 
 

Для звернення в технічну підтримку потрібно знайти на екрані монітора сайту  

головної сторінки у правому нижньому куті іконку та натиснути. 

 

 В формі потрібно заповнити всі поля власними даними.  

 В полі “зміст звернення” потрібно вказати вашу проблему з 

користуванням сайтом. 

 У разі знаходження помилки, користувач може записати в відповідну 

форму. 
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