
Відновлення паролю до свого облікового запису через мобільний пристрій (на базі ОС
Android) на сайті Зміївської міської ради.

1. Переходимо на головну сторінку сайту міської ради за адресою www.zmiivmisto.gov.ua 
(Мал.1)

Мал. 1
2. Прогортаємо донизу сторінки та натискаємо “Забули свій пароль” (Мал. 2)

Мал.2

http://www.zmiivmisto.gov.ua/


3. Відкривається форма відновлення паролю (знову в кінці сторінки — Мал.3). Заповнюємо 
поле “Електронна адреса”, набираючи в ньому власну поштову скриньку, на яку 
зареєстрований обліковий запис на сайті міськради. Далі натискаємо на поле “Я не робот” 

Мал.3

Система захисту від ботів може попросити вас вибрати зображення певної тематики (Мал.4). 
У мене це були виличні знаки (у вас можуть інші зображення). Вибираємо натискаючи 
потрібні зображення.



Мал.4

Далі натискаємо “Надіслати” (дивіться Мал.3)

Якщо ви зробили все вірно — система видасть вам відповідне повідомлення про надсилання 
вам захисного коду.

Мал.5



4. Звертаємо (не закриваємо) вікно зі сторінкою відновлення паролю (воно знадобиться 
вам пізніше).
5. Заходимо на власну поштову скриньку та знаходимо лист від сайту міської ради 
(відправник цього листа буде “mysite”). Я використовую поштову скриньку i.ua. Намагайтеся
не використовувати поштові скриньки mail.ru, yandex.ru і інші заборонені — дуже часто на 
них не доходять листи.
У цьому листі буде захисний код (довільний набір символів латиницею). Цей код потрібно 
скопіювати. На моєму пристрою копіювання тексту (а код це і є текст) здійснюється 
натисканням на відповідному тексті протягом 2-3 сек. Після чого виникає меню в якому 
натискаємо “Копировать” (Мал.6)

Мал.6

6. Повертаємося на сторінку відновлення паролю (яку попередньо звернули). Знаходимо поле
“код перевірки” (Мал.5) і вставляємо в нього текст коду. Це поле буде після блоку “корисні 
посилання”. Вставлення скопійованого тексту виконується аналогічно копіюванню, тобто 
натискаємо на місці куди хочемо вставити текст (поле “код перевірки”) протягом 2-3 сек і 
з’явиться відповідне меню та натискаємо “вставить”.  А в полі “логін” набираємо власний 
логін (який ви придумали при реєстрації на сайті). Далі натискаємо надіслати. Якщо ви 
зробили все вірно з’являться поля для зміни пароля (також під блоком корисних посилань — 
Мал.7 ). В поле “пароль” вносимо новий пароль, а в полі “Підтвердити пароль” повторюємо 
новий пароль.



Мал.7

І якщо все гаразд, система відновлення паролів видасть відповідне повідомлення (Мал.8).

Мал.8

Все! Тепер заходьте на сайт під новим (відновленим) паролем!



Звертаю вашу увагу, що процес відновлення паролів буде однаковим на всіх пристроях 
(планшет, смартфон, комп’ютер).


