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1.  Авторизація в Особистому кабінеті 

 Після підписання договору про участь в балансуючій групі і вступу Учасника 

балансуючої групи (УБГ) до неї, кожному УБГ надається логін та пароль для 

можливості авторизації в Особистому кабінеті УБГ. 

 Авторизація та вхід до Особистого кабінету споживача  

ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК" здійснюється з головного меню офіційного сайту 

компанії (http://www.energopostachalnyk.com/): 

 На сторінці авторизації Особистого кабінету УБГ необхідно ввести свої логін та 

пароль та натиснути кнопку "Увійти". При бажані, можливо зберегти пару 

логін/пароль  з метою швидкої авторизації в подальшому, для цього необхідно 

встановити відповідну "галочку". 

 
 На сторінці авторизації Особистого кабінету окрім полів введення логіну і 

паролю також присутній короткий опис можливостей сервісу, контактна 

http://www.energopostachalnyk.com/
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інформація, посилання на дану інструкцію та відео-інструкцію по користуванню 

сервісом. 

2. Структура Особистого кабінету УБГ 

 З лівої сторони Особистого кабінету УБГ знаходиться вікно навігації з 

переліком доступних розділів. На даний момент доступні розділи: Загальна 

інформація", "Нарахування та платежі", "Прогноз споживання" та "Деталізація 

розрахунків". Назва обраного розділу відображається чорним кольором жирним 

шрифтом з підсвіченням області блакитним кольором. Окремі підрозділи розділу 

виконані в вигляді вкладок в верхній правій частині вікна. Останньою закладкою 

являється кнопка виходу з Особистого кабінету.   
 

  
 При необхідності, з Особистого кабінету можна повернутися на головну 

сторінку офіційного сайту ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК" скориставшись 

посиланням під логотипом. 

 

3. Розділ "Загальна інформація" 

Даний розділ містить загальну інформацію по УБГ, а саме: 

- дані по підприємству (назва, ЄДРПОУ, адреса та контакти, директор); 

- контакти енергетика або уповноваженої особи, що виконує функції енергетика; 

- інформація по договору (номер, дата заключення, термін дії).  

 

4. Розділ "Нарахування та платежі" 

 Як зрозуміло з назви вкладки, на ній розміщена вся необхідна інформація по 

нарахуванням та платежам.  

 

 Для вибору розрахункового періоду необхідно в календарі 

(визивається натисканням на іконку календаря) вибрати будь-

який день в розрахунковому місяці. Після вибору місяця, для 

відображення інформації необхідно натиснути на іконку 

оновлення (зображена в вигляді двох стрілок).  
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 При виведені інформації по конкретному розрахунковому періоду 

відтворюється таблиця, ліва сторона якої містить інформацію по виставленим 

рахункам/актам, а права – по зарахованим сумам. 

 По виставленим рахункам відтворюється наступна інформація: 

- дата та час виставлення рахунку; 

- номер рахунку; 

- виставлена в рахунку сума; 

- кінцева дата оплати рахунку ("Сплатити до") відповідно умов Договору. 

 Номер рахунку являється гіперпосиланням, при натисканні на яке 

відкривається відповідний рахунок. Відкритий рахунок можливо вивести на друк, 

або завантажити у вигляді pdf-файлу натиснувши на відповідну кнопку. 

 По зарахованим сумам відтворюється наступна інформація: 

- дата та час зарахування з форматуванням фонового кольору комірки за 

наступними умовами: якщо дата зарахування більша за дату "Сплатити до" - 

червоний фон; якщо дата зарахування менша ніж дата "Сплатити до" – зелений; 

якщо дата "Сплатити до" дорівнює поточній даті – жовтий фон (попередження про 

останній день сплати рахунку); 

- зарахована сума з форматуванням фонового кольору комірки за наступними 

умовами: якщо зарахування сума менша за виставлену в рахунку - червоний фон; 

якщо зарахування сума дорівнює виставленій в рахунку - зелений; якщо зарахування 

сума більша за виставлену в рахунку - жовтий фон (повідомлення про переплату). 

В останній колонці таблиці вказується призначення рахунку або акту. 
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5. Розділ "Прогноз споживання" 

 Для учасників балансуючої групи надається сервіс прогнозування споживання 

на основі даних фактичного споживання в минулих розрахункових періодах та 

прогнозованих обсягів споживання (заявлені обсяги від споживачів або 

прогнозоване споживання/генерація). 

 Для отримання прогнозованого графіку споживання необхідно скористатися 

розділом "Прогноз споживання". !Дані вводяться не пізніше ніж за два дні до 

початку розрахункового періоду. Пізніше буде доступне лише корегування обсягів! 

  
Для занесення прогнозованих обсягів споживання  необхідно: 

- обрати місяць, на який подаються обсяги, вибравши в календарі будь-який 

день в необхідного місяця; 

- заповнити обсяги в поля доступні для редагування (Поле "Заявлений обсяг 

купівлі (1 ОЕС), МВт*год" для даних по ОЕС України і Поле "Заявлений обсяг 

купівлі (2 БуЕО), МВт*год" для даних по Бурштинському ЕО);  
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- натиснути на кнопку "Зберегти дані". 

Після виконання цих не складних дій заявка буде зафіксована в базі даних і на її 

основі розраховано прогнозований графік споживання. 

! Графік розраховується в залежності від фактичного споживання в той чи 

інший день тижня, але не враховує святкові дні (тобто святкові дні необхідно 

самостійно враховувати, брати графік вихідного дня і т.п.) !  

Якщо, не встигли занести дані до розрахункового періоду, або змінилися 

прогнозні дані споживання і графік слід переформувати необхідно здійснити 

коригування. Процедура така ж сама, як при занесені початкових даних, лише дані 

вводяться в поля "Заявка на корегування обсягу (1 ОЕС), МВт*год" та/або "Заявка 

на корегування обсягу (2 БуЕО) і активується кнопка "Відкоригувати (вимагається 

підтвердження)". 

 
  Відмінністю корегування від початкової заявки до початку розрахункового 

періоду являється те, що вона не оброблюється автоматично.  Для її обробки 

необхідно підтвердження оператора системи (про що вказано на кнопці). !Для 

оперативного підтвердження корегування напишіть електронного листа на пошту 

зазначену в шапці Особистого кабінету (zapyt@energopostachalnyk.com) з темою 

"Підтвердження коригування"!  Після обробки підтвердження оператором з’явиться 

відповідний запис в реєстрі заявок. 

Перегляд та завантаження прогнозованого графіку споживання доступні в 

розділі "Деталізація розрахунків" по точкам "ОЕС_Обсяги споживання 

(МВт*год)_v.2" та "БуЕО_Обсяги споживання (МВт*год)_v.2" (якщо є операції по 

цій торговій зоні)(див. п. 6.2). 
 

6. Розділ "Деталізація розрахунків" 

В даному розділу доступні для перегляду та завантаження погодинні дані по 

всім вихідним та розрахунковим параметрам, необхідним для контролю розрахунків 

СВБ (для версій даних в MMS v.1 та v.2), а саме: 
№ Параметр (х - версія даних) Опис 

1 Обсяги купівлі  (МВт*год)_v.х 
Обсяги, які було куплено УБР на організованих 

сегментах ринку 

2 Обсяги споживання (МВт*год)_v.х Обсяги, які було спожито УБР  

3 
Обсяги небалансу (МВт*год, (+) 

профіцит (-) дефіцит)_v.х 

Обсяги небалансу, що виник в системі  із-за 

розбіжностей погодинних значень купівлі/споживання 

УБГ  

mailto:zapyt@energopostachalnyk.com
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4 
Компенсовано небалансу (МВт*год, 

(+) профіцит (-) дефіцит)_v.х 

Обсяги небалансу, які компенсуються в рамках 

балансуючої групи (дані обсяги продаються/купуються 

у СВБ по цінам РДН) 

5 

Небаланс після компенсації 

(МВт*год, (+) профіцит (-) 

дефіцит)_v.х 

Обсяги небалансу, які не компенсовано в рамках 

балансуючої групи (дані обсяги продаються/купуються 

у СВБ по цінам БР) 

6 
Втрати на небалансі без БГ 

(грн.)_v.х 

Втрати за рахунок купівлі/продажу балансуючої 

електроенергії (на різниці цін РНД та БР), які поніс би 

УБГ при роботі з НЕК "Укренерго" без БГ 

7 Втрати на небалансі з БГ (грн.)_v.х 

Втрати за рахунок купівлі/продажу балансуючої 

електроенергії (на різниці цін РНД та БР), які поніс 

УБГ при роботі в рамках БГ 

8 
Економічний ефект від участі в БГ 

(грн.)_v.х 

Та величина, на яку зменшились втрати на небалансі  

(різниця параметрів 6 та 7) 

9 
Купівля е/е в СВБ по цінам РДН 

(грн.)_v.х 

Вартість е/е, що купується в СВБ по цінам РДН 

(компенсований дефіцит, сума погодинного добутку 

параметру 13 на ціни РДН)  

10 
Купівля е/е в СВБ по цінам БР 

(грн.)_v.х 

Вартість е/е, що купується в СВБ по цінам БР (не 

компенсований дефіцит, сума погодинного добутку 

параметру 14 на ціни БР). ! Розрахунок за дану е/е 

здійснюється після надходження коштів на рахунок 

СВБ від НЕК "Укренерго" (на даний час затримка до 3 

місяців) ! 

11 
Продаж е/е СВБ по цінам РДН 

(грн.)_v.х 

Вартість е/е, що продається СВБ по цінам РДН 

(компенсований профіцит, сума погодинного добутку 

параметру 15 на ціни РДН)  

12 
Продаж е/е СВБ по цінам БР 

(грн.)_v.х 

Вартість е/е, що купується в СВБ по цінам БР (не 

компенсований профіцит, сума погодинного добутку 

параметру 16 на ціни БР) 

13 
Купівля е/е в СВБ по цінам РДН 

(МВт*год)_v.х 

Обсяги купівлі в СВБ по цінам РДН (компенсований 

дефіцит, (-) параметру 4) 

14 
Купівля е/е в СВБ по цінам БР 

(МВт*год)_v.х 

Обсяги купівлі в СВБ по цінам БР (не компенсований 

дефіцит, (-) параметру 5) 

15 
Продаж е/е СВБ по цінам РДН 

(МВт*год)_v.х 

Обсяги продажу СВБ по цінам РДН (компенсований 

профіцит, (+) параметру 4) 

16 
Продаж е/е СВБ по цінам БР 

(МВт*год )_v.х 

Обсяги продажу СВБ по цінам БР (не компенсований 

профіцит, (+) параметру 5) 

17 
Ціна купівлі дефіциту на БР 

(грн./МВт*год) 

Ціна купівлі е/е на БР 

18 
Ціна продажу профіциту на БР 

(грн./МВт*год) 

Ціна продажу е/е на БР 

 

6.1 Вкладка "Загальні результати" 

 На вкладці "Загальні результати" можна переглянути загальні результати за 

вибраний розрахунковий період по наявним параметрам (сума погодинних даних за 

період). 

 Для цього необхідно вибрати в календарі початок та кінець періоду (можливо 

переглянути погодинний графік за різний період часу - день, місяць, період), 

параметри по яким необхідно завантажити дані та натиснути на кнопку оновлення 

даних (дві стрілочки). 
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 ! При виборі параметрів, що мають як додатні так і від’ємні значення (3,4,5), дані на цій 

вкладці не будуть відповідати дійсності (відобразиться сальдоване значення)! 
  

 З правого боку над таблицею знаходиться кнопка з стрілочкою, при активації 

якої розкривається меню, що дозволяє скопіювати виведені табличні дані в буфер 

обміну (для подальшої вставки в текстовий редактор, чи редактор що працює з 

таблицями) або зберегти в форматі *.xls. Дане меню присутнє у всіх формах розділу, 

де виводяться табличні дані. 

 
 

6.2 Вкладка "Добовий графік" 

 На вкладці "Добовий графік" відображається погодинний графік розрахункових 

параметрів та вихідних даних. Як і у випадку з вкладкою "Загальні результати" на 

даній закладці можна переглянути погодинний графік електроенергії за різний 

період часу (день, місяць, період). 
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 Добові графіки, окрім табличного вигляду, який можна зберегти в файл або 

скопіювати в буфер обміну, доступні для перегляду в графічному вигляді. Для 

перегляду графіків в графічному вигляді необхідно скористатись відповідним меню 

вибору режиму. 

 
 При виборі "Лінійного" режиму можливо скористатися перемикачем "Вузлові 

точки" для виводу точок, по яким будується графік та перемикачем "Згладжування", 

для згладжування ліній графіку. 
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 При виборі режиму "Стовпці" графік зображаться в вигляді стовпчиків. При 

бажанні картинку графіка можна зберегти файлом через контекстне меню.  

 
   

 При виборі точки обліку обсів споживання по версії 2 по ОЕС України чи 

Бурштинському ЕО ("ОЕС_Обсяги споживання (МВт*год)_v.2" або "БуЕО_Обсяги 

споживання (МВт*год)_v.2" відповідно) та активації перемикача "прогноз" є 

можливість перегляду та завантаження прогнозованого графіку споживання (при 

попередньому виконанні дій зазначених в п.5). 
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