Інструкція з реєстрації та авторизації
https://energy.pb.org.ua/

Для незареєстрованих осіб
1) Натиснути кнопку «ВХІД» і у спливаючому вікні перевірити, чи є Ви
клієнтом
хоча
б
одного
з
перерахованих
банків

У разі якщо ви є клієнтами банку з першого списку натискаєте верхню
кнопку «Вхід через BankID», якщо другого списку – то нижню кнопку.
2) У спливаючому вікні обрати потрібний банк та авторизуватись у системі
банку

3) Після авторизації ІТ платформа отримає всю необхідну інформацію з
Вашого банку і зареєструє Вас у системі. Для входу ви і надалі можете
користуватися BankId або згенерувати собі пароль самостійно. У разі, якщо у
банку не вистачає Ваших контактних даних, Ви маєте поновити їх у банку
самостійно та через деякий час повторно авторизуватись через BankId.
Якщо Ви не є клієнтом хоча б одного з перелічених банків ви матимете
можливість зареєструватись у системі за допомогою модераторів (каб. 501,
5-й поверх будівлі Енергодарської міської ради, Курчатова 11; Центральна
міська бібліотека, просп. Будівельників 22; бібліотека №3 , вул. Набережна
пав. №8; бібліотека №4, вул. Молодіжна 105), при собі треба мати паспорт для
сканування першої сторінки та електронну пошту (необхіднo для реєстрації).
Всі додаткові запитання за тел. 066-074-15-68 Роман.

Для зареєстрованих осіб, які авторизуються вперше.
1) Всі автори проектів були зареєстровані на платформі, для того щоб
авторизуватись
необхідно
натиснути
кнопку
«ВХІД»

2) У спливаючому вікні спочатку треба натиснути на «Нема паролю? –
отримайте новий»

3) Вас переведе на сторінку де необхідно буде вказати серію та номер
паспорту без пропусків (наприклад ПП123456) або номер телефону і
натиснути надіслати листа. Вся інформація про номери телефонів та

електронні адреси була заповнена з форми проекту.

4) На Вашу електрону адресу, вказану у інформації про автора проекту у
формі проекту, буде відправлений лист з посиланням для зміни паролю.
Виглядатиме він наступним чином:

5) Для відновлення паролю введіть серію та номер паспорту без пробілів
(наприклад ПП123456) або номер телефону та бажаний пароль (двічі).
Натисність ЗБЕРЕГТИ

Після відновлення паролю повторіть перший крок та у спливаючому вікні
введіть серію та номер паспорту (у форматі ПП123456) або номер телефону
та обраний Вами пароль

