
Інструкція до 

Особистого кабінету 

споживача



Вхід до особистого кабінету
При вході до особистого кабінету в полі «Електронна скринька» необхідно внести адрес електронної пошти на яку 

вам надійшло запрошення до особистого кабінету, а в полі «Пароль» необхідно внести код який міститься в тілі 

листа в запрошенні.



Мої рахунки
В розділі «Мої рахунки» ви можете обрати один з доданих особових рахунків в полі «Контрагент» та побачити 

поточний баланс по них та стан рахунку.



Стан ОР
В розділі «Стан ОР» можна побачити нарахування та оплати поточного та попереднього місяця та поточний баланс 

вашого особового рахунку



Стан ОР (2)
В наступному розділі «Стан ОР» Ви можете подивитись динаміку обсягів споживання помісячно, починаючи з 

березня 2022 року та порівняти його із своїм заявленим споживанням. Переглянути динаміку цін за спожиту 

електричну енергію згідно обраної комерційної пропозиції та вартості спожитої електричної енергії.



Стан ОР (2)
Також в цьому розділі можна подивитись виставлені рахунки за попередні періоди та переглянути Ваші оплати за 

попередні періоди.



Статистика
В розділі «Статистика» Ви можете побачити статистику фактичного обсягу спожитої електричної енергії (помісячно). Динаміку 

зміни ціни за спожиту електричну енергію.  Також можете переглянути помісячно заявлене/фактичне споживання електричної 

енергії, фактичну ціну за 1 кВт*год та фактичну вартість за весь обсяг спожитої електричної енергії.



Договір
В розділі «Договір» ви можете перевірити реквізити договору. У разі виявлення невідповідностей Ви можете надати

вірні дани в розділі "Звернення«.



Рахунки
В розділі «Рахунки» ви можете переглянути свої рахунки за спожиту електричну енергію за обраний період



Оплати
В розділі оплати можете побачить свої оплати, за спожиту електричну енергію, за обраний період



Споживання
В розділі «Споживання» можна переглянути обсяги споживання електричної енергії за обраний період по кожному об'єкту 
споживання. 

*А також подати нову заявку споживання електричної енергії на наступні періоди споживання



Нова заявка споживання (ліміти)
Перейшовши за посиланням «+ нова заявка» в розділі «Споживання», Ви можете створити заявку споживання 

електричної енергії (ліміти) на наступні періоди споживання



Акти
В розділі «Акти» ви можете переглянути та зберегти Акти прийняття-передавання товарної продукції за договором 

про постачання електричної енергії споживачу, за обраний період.



Акти звірки
В розділі «Акти звірки» можна переглянути Акти звіряння взаємних розрахунків за постачання електричної енергії 

постачальником згідно договору, за обраний період споживання електричної енергії.



Оборотна відомість
В розділі «Оборотна відомість» Ви можете переглянути Оборотно-сальдову відомість по своєму ОР за обраний 

період.



Точки обліку
В розділі «Точки обліку» ви можете переглянути інформацію щодо точок обліку які обліковуються за даним 

особовим рахунком.



Попередження
В розділі «Попередження» ви зможете переглянути Попередження про відключення електричної енергії, у разі їх 

наявності.



Звернення
У розділі «Звернення» ви можете створити звернення та отримати відповідь, щодо питань з постачання електричної 

енергії.


