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1. Авторизація до особового профілю (рис. – 1) 

 

 

Рис. – 1 Авторизація до особового профілю 

2. Вибір розділу “Юридичний споживач” (рис. - 2)  

 

Рис. – 2 Вибір на головному екрані розділ “Юридичний споживач” 

  



3. Додання особового рахунку до профілю користувача 
 

Якщо користувач ще не додав особовий рахунок до свого профілю, 

потрібно виконати наступні дії: 

 На пошту користувача було відправлено код активації для додання 

ОР. 

 Даний код активації потрібно внести у наступну форму (рис. – 3.1) 

Якщо користувач не знайшов код активації на пошті він зможе його 

знайти  в параметрах профілю(рис. – 3.2): 

 Навести курсор правий верхній кут екрана на ім’я користувача 

 Далі навести на пункт “Параметри” та натиснути на посилання 

 У формі користувач знаходить поле “Код активації”, який потрібно 

скопіювати та вставити до форми активаціїї ОР(рис. – 3.1) 

 

Рис. – 3.1 Форма для активації ОР в кабінеті користувача 

 

Рис. – 3.2 Демонстрація знаходження налаштування профіля користувача 

 

Рис. – 3.3 Демонстрація знаходження поля “Код активації” 

 



Після активації ключа, ОР буде додано до кабінету користувача (рис. – 

3.4) 

 

Рис. – 3.4 Сторінка для вибора особового рахунку юридичного споживача 

  



4. Вибір розділу “Оператор системи розподілу” 
 

Пересональна інформація рахунку користувача, відображає дані 

підприємства. Для передачі показів ОСР потрібно натиснути на кнопку  

“Оператор системи розподілу”(рис. – 4.1)

 

Рис. – 4.1 Вибір розділу “Оператор системи розподілу” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Після переходу на сторінку “Оператор системи розподілу” за  

замовчуванням буде відображатися Фінансова інформація (рис. – 4.2) 

 

Рис. – 4.2 Сторінка“Оператор системи розподілу”, підрозділа “ Фінансова 

інформація” 

Перегляд фінансової інформації за вибраний період (рис. – 4.3) 

 

Рис. – 4.3 Перегляд фінансової інформації за вибраний період, підрозділа 

“ Фінансова інформація” 

  



5. Отримання документів в електронному вигляді 
 

Для перегляду документів особового рахунку потрібно натиснути на 

кнопку “Отримання документів”(рис. - 5) 

 

 

Рис. – 5 Сторінка“Оператор системи розподілу”, підрозділа “Ортимання 

документів” 

  



6. Передача показів  

Для передачі 8показів потрібно перейти за посиланням натиснувши 

“Введення показів лічильника” 

 

Рис. – 6.1 Демонстрація посилання на сторінку “Введення показів 

лічильника” 

Порядок дій для відправлення показів лічильника: 

 В таблиці вибраного поля (найменування об’єкту) потрібно знайти 

колонку “Покази лічильника” (рис. – 6.2) 

 Ввести у відповідне поле - показання лічильника 

 Натиснути кнопку “Перевірити дані” 

 

 

Рис. – 6.2 Демонстрація вводу показів у відповідну колонку 

Після натискання на кнопку “Перевірити дані”, система запитає про 

відправку показів, де користувач підтверджує або скасовує операцію. 

(рис. – 6.3) 

 

Рис. – 6.3 Вікно підтвердження запита користувача 

 



Після відправлення показів система повідомить про успіх передачі 

показів 

1. Якщо поле з даними (найменування об’єкту) зафарбовано зеленим 

кольором це означає, що дані було надіслані до системи ОСР(оператор 

системи розподілу)(рис. – 6.4) 

2. Якщо поле з даними не зафарбовано жодним кольором це означає, що 

дані не збережені та не надіслані. 

3. Якщо поле з даними зафарбовано темно-сірим кольором це означає, що 

дані було збережені в кабінеті користувача, але не надіслані до системи 

ОСР. (рис. – 6.5) 

4. Якщо в таблиці присутні одночасно поля з зеленим кольором та темно-

сірим (рис. – 6.6) це означає  

 Зелені поля – дані користувача надіслані до системи ОСР 

 Темно-сірі поля – дані було збережені в кабінеті, але не надіслані 

до системи ОСР 

5. Якщо поля передачі показів заблоковано або неможливо ввести покази 

це означає що відбувалася заміна лічильника. (рис. – 6.7) 

 

 

Рис. – 6.4 Демонстрація відправлених показів до системи 



 Рис. – 6.5 Демонстрація збережених показів в кабінеті користувача, але 

не надісланих до системи ОСР 

 

Рис. – 6.6 Демонстрація збережених показів в кабінеті користувача(сірі 

поля) та дані, які вже відправлені до системи ОСР (зелені) 

 

Рис. – 6.7 Демонстрація об’єкту з заблокованими полям 

 

 

 



7. Завантаження документа до системи 

Для завантаження документа до системи потрібно перейти на вкладку 

“Завантажити акти” (рис. – 7.1) 

 

Рис. – 7.1 Сторінка“Оператор системи розподілу”, підрозділа “Введення 

показів лічильника”. Завантаження акту 

Дії для завантаження акту до системи 

1. Акт, який користувач бажає завантажити до системи повинен бути з 

електронним підписом, його можна встановити на сервісі 

“Центральний засвідчувальний орган”. (рис. – 7.2) 

 

Рис. – 7.2 Сервіс для встановлення електронного підпису - “Центральний 

засвідчувальний орган” 

2. Після підписання документу користувач має можливість 

завантажити свій акт до системи (рис. – 7.3) 

 

 

https://czo.gov.ua/sign
https://czo.gov.ua/sign
https://czo.gov.ua/sign


 

Рис. – 7.3 Дії для завантаження акту до системи 

3. Натискаєте на кнопку “Вибрати файл”, вибираєте відповідний 

документ через файлову систему Windows(Провідник) та 

натискаєте кнопку “Відправити”.  

 

Рис. – 7.4 Завантажений акт до системи 

  



8. Переглянути характеристики приладу обліку 

Щоб переглянути характеристики приладу обліку потрібно натиснути 

на “Прилади обліку” (рис. - 8) 

 

Рис. – 8 Сторінка“Оператор системи розподілу”, підрозділа “Прилади 

обліку” 

  



9. Перегляду платежів  

Для перегляду платежів треба натиснути на підрозділ “Платежі” 

(рис. - 9) 

 

 

Рис. – 9 Сторінка“Оператор системи розподілу”, підрозділа “Платежі” 
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