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АНОТАЦІЯ

Документ призначений для забезпечення коректної роботи з програмним
забезпеченням для ведення електронного паспорта (далі – Програма).

Документ  містить  відомості  щодо  функціонального  призначення
Програми та умов її виконання, а також відомості щодо потрібних для цього
програмних засобів. У документі наведено:

 опис програмних вікон, що формує Програма;
 дії оператора під час роботи з програмними вікнами.
У  документі  наведено  перелік  повідомлень  операторові,  які  формує

Програма.
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ

1.1. Програма є спеціалізованим, функціонально закінченим компонентом
програмного  забезпечення  для  ведення  електронного  паспорта  Державного
реєстру потенційно небезпечних об’єктів (далі – Реєстр ПНО) із застосуванням
Інтернет-технологій, призначеного для використання фахівцями відповідальних
осіб  потенційно  небезпечних  об’єктів  (далі – ПНО)  під  час  оформлення
паспортів  ПНО  і  фахівцями  Державного  департаменту  страхового  фонду
документації  (далі – Департамент)  та  НДІ  мікрографії  у  частині  накопичення,
актуалізації  даних  про  ПНО  в  Реєстрі  ПНО,  а  також  інформаційного
обслуговування цими даними користувачів.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Для  функціювання  Програми  потрібні  такі  технічні  та  програмні
засоби:

– персональна  електронно-обчислювальна  машина  (далі – ПЕОМ)  із
конфігурацією:  процесор  не  нижче  Celeron  1.7 ГГц,  оперативна  пам’ять  не
менше 256 МБ, вільного місця на жорсткому диску не менше 1 ГБ, мінімальна
роздільна здатність монітора не менше 1024х768;

– джерело безперебійного живлення 500 ВА/210 Вт, здатне забезпечити не
меньше10 хв роботи ПЕОМ за відсутності живлення в електромережі

– друкувальний пристрій формату А4;
– на ПЕОМ повинні бути встановлені ліцензійні програмні продукти:

1) операційна система (далі – ОС) Windows не нижче версії XP;
2) пакет  офісних  програм,  який  підтримує  роботу  з  відкритим

форматом OpenDocument Text (Libre Office, Open Office  або Microsoft Word не
нижче версії 2007);

3) пакет антивірусних програмних засобів.
2.2. Персонал, який працює з Програмою, повинен мати досвід роботи на

рівні  користувача  із  ПЕОМ  у  середовищі  ОС  Windows,  пакетом  офісних
програм, що підтримує роботу з відкритим форматом OpenDocument Text (Libre
Office, Open Office або Microsoft Word), та мережею Інтернет.

3. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

3.1. Завантаження та запуск Програми

3.1.1. Увімкнути ПЕОМ. Контролювати завантаження ОС Windows.
3.1.2. Активізувати розташовану на «робочому столі» Windows піктограму

 для запуску Програми, головне вікно якої зображено на Рис. 1.
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Рис. 1

3.1.3. Cформовані ЕП надають до НДІ мікрографії (реєстратору) засобами
мережі  Інтернет,  попередньо  виконавши  реєстрацію  Програми.  Реєстрацію
виконують  один  раз  після  інсталяції  Програми.  Для  реєстрації  необхідно  на
електронну  адресу  НДІ  мікрографії  it_ndi_m@arch.gov.ua надіслати
реєстраційні відомості про ПНО:

- реєстраційний  номер  бази  даних  (Головне  меню  Програми  >  пункт
«Допомога» > підпункт «Реєстраційний номер»);

- назву підприємства-власника ПНО або 
ПІБ фізичної особи-власника ПНО;
- код ЄДРПОУ або ІПН особи-власника ПНО;
- адресу електронної пошти;
- номер телефону контакту.
Реєстратор у відповідь  на лист  відсилає користувачу логін та пароль для

забезпечення зв’язку. Налаштування зв’язку виконати як наведено в п. 3.3.1.

3.2. Загальні відомості щодо інтерфейсу користувача

3.2.1. Під час роботи з Програмою використовують елементи керування,
перелік та призначення яких наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Елемент

керування
Призначення елемента керування

Додавання нового запису

Редагування вибраного запису

Вилучення вибраного запису

Оновлення даних

Формування даних для друкування

Поле для введення даних з клавіатури

Поле для введення даних зі списку, що випадає 

Відкриття довідника
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Збереження із закриттям вікна

Збереження та створення нового запису

Підтвердження вибору

Закриття вікна без збереження

Позначення вибраного параметра

Позначення вибраного параметра

3.2.2. Інтерфейс  користувача  щодо  розташування  відкритих  вікон
налаштовують за допомогою команд меню «Вікно» (див. Рис. 1, поле 1).

Інтерфейс користувача щодо вигляду вікон налаштовують за допомогою
команд меню «Вигляд» (див. Рис. 1, поле 1).

3.3. Налаштування

3.3.1. Налаштування зв’язку з реєстратором

3.3.1.1. Активізувати меню «Обмін» (див. Рис. 1, поле 1) та вибрати пункт
«Налаштування  зв’язку».  Відкриється  вікно  «Налаштування  зв’язку  з
реєстратором», приклад якого зображено на Рис. 2.

Рис. 2

3.3.1.2. Ввести  логін  і  пароль,  які  отримано  від  реєстратора  після
реєстрації  (див.  п. 3.1.3),  до  полів  «Користувач»  і  «Пароль»  відповідно.  За
потреби,  в  полі  «Збереження  паролю»  визначити  параметр  збереження
активізуванням лівою кнопкою маніпулятора «миша» його назви.

3.3.1.3. Для  перевірки  з’єднання  з  реєстратором  активізувати  кнопку
«Перевірка з’єднання». Відкриється вікно, зображене на Рис. 3.
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Рис. 3

Виконати  дії,  наведені  в  п. 3.3.1.2,  та  активізувати  кнопку   (

)  для підтвердження (відміни)  перевірки з’єднання з  реєстратором.  У
разі  успішного  з’єднання  з  реєстратором  з’явиться  повідомлення  щодо
успішного  встановлення  з’єднання.  Якщо з’єднання  не  відбулося  –  з’явиться
повідомлення про помилку та причину її виникнення.

3.3.1.4. Активізувати  кнопку  «Гаразд»  («Відмінити»)  (див.  Рис. 2)  для
збереження (відміни збереження) введеної інформації.

3.3.2. Налаштування зв’язку з інформаційним ресурсом

3.3.2.1. Активізувати меню «Засоби» (див. Рис. 1, поле 1) та вибрати пункт
«Налаштування  оновлень».  Відкриється  вікно  «Налаштування  клієнта
інформаційного ресурсу», приклад якого зображено на Рис. 4.

Рис. 4
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3.3.2.2. Програма  постачається  вже  налаштованою  для  роботи  з
інформаційним  ресурсом  НДІ  мікрографії,  залишається  лише  виконати
перевірку  з’єднання  з  ним.  Для  цього  виконати  дії,  аналогічні  наведеним  у
п. 3.3.1.3.

3.4. Робота з довідниками

3.4.1. Довідник «Власники/орендарі потенційно небезпечних об’єктів»

3.4.1.1. Активізувати меню «Довідники» (див.  Рис. 1,  поле 1) та вибрати
пункт «Власники/орендарі ПНО». Відкриється вікно «Власники/орендарі  ПНО»,
зображене на Рис. 5.

Рис. 5

Поле 1 відображає панель інструментів для роботи з довідником.
Поле 2 призначене для відображення змісту довідника.
3.4.1.2. Зміст довідника відображається у вигляді таблиці, до відповідних

стовпців якої вносять інформацію щодо власників/орендарів  ПНО (скорочена
назва,  повна  назва,  код  за  Єдиним  державним  реєстром  підприємств  та
організацій  України  (далі – ЄДРПОУ)  або  індивідуальний  податковий  номер
(далі – ІПН),  код за  Класифікатором об’єктів  адміністративно-територіального
устрою  України  (далі – КОАТУУ),  адреса  тощо).  Кількість  стовпців  та  їх
послідовність  розміщення  змінюється  за  бажанням  користувача.  Для  цього
активізувати  праву  кнопку  маніпулятора  «миша»  на  заголовку  будь-якого
стовпця таблиці та з контекстного меню вибрати пункт «Стовпці». Відкриється
вікно «Настроювання стовпців даних», зображене на Рис. 6.
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Рис. 6

Поле 1 зазначеного вікна містить перелік заголовків стовпців таблиці (див.
Рис. 5, поле 2). Кількість стовпців таблиці визначають встановленням (зняттям)
прапорця   ліворуч  від  потрібного  заголовка.  Послідовність  розміщення
стовпців у таблиці визначають послідовністю розміщення заголовків у переліку
(див.  Рис. 6,  поле 1).  Для  переміщення  вибраного  заголовка  уверх  (униз)  або
використання  настроювання  за  замовчуванням  активізувати  кнопку  «Вище»
(«Нижче») або «За замовчуванням». Для збереження (скасування) виконаних дій
активізувати кнопку «ОК» («Відмінити»).

3.4.1.3. Для виконання сортування записів вибраного стовпця таблиці (див.
Рис. 5,  поле 2)  за  зростанням  (за  спаданням)  активізувати  праву  кнопку
маніпулятора  «миша»  на  заголовку  цього  стовпця  та  з  контекстного  меню
вибрати пункт «Сортувати за зростанням» («Сортувати за спаданням»).

3.4.1.4. Для  виконання  вибірки  за  визначеним  параметром  активізувати
ліву  кнопку  маніпулятора  «миша»  у  будь-якому  рядку  потрібного  стовпця
таблиці  (див.  Рис. 5,  поле  2)  та  ввести  з  клавіатури  повне  (частку)  значення
параметра  вибірки  або  активізувати  ліву  кнопку  маніпулятора  «миша»  в
елементі  заголовка зазначеного стовпця та вибрати зі списку, що випадає,
потрібний параметр. У вибраному стовпці відобразяться результати вибірки. Для
скидання результатів вибірки активізувати праву кнопку маніпулятора «миша»
на заголовку будь-якого стовпця таблиці та з контекстного меню вибрати пункт
«Скинути всі умови».

3.4.1.5. Для  виконання  вибірки  за  двома  параметрами  активізувати  ліву
кнопку  маніпулятора  «миша»  в  елементі   заголовка  потрібного  стовпця
таблиці (див. Рис. 5, поле 2) та вибрати значення <умова> зі списку, що випадає.
Відкриється вікно «Автофільтр користувача», зображене на Рис. 7.
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Рис. 7

Зі  списків,  що випадають, елементів поля 1 (див.  Рис. 7)  вибрати умови
вибірки та визначити логіку вибірки активізуванням елементів  чи  .
Вибрати зі списків, що випадають, елементів поля 2 значення параметра вибірки
та  активізувати  кнопку  «ОК»  («Відмінити»)  для  підтвердження  (відміни)
виконання  вибірки.  Після  закриття  зазначеного  вікна   результати  вибірки
відображаються в таблиці (див. Рис. 5, поле 2).

3.4.1.6. Для додавання нового запису до довідника активізувати кнопку 
(див.  Рис. 5,  поле  1).  У  вікні  «Власники/орендарі  ПНО»  з’явиться  панель,
зображена на Рис. 8.

Рис. 8

Ввести  потрібну  інформацію  до  всіх  полів  панелі.  Поля,  назви  яких
позначені *, обов’язкові для заповнення. Якщо ПНО на сьогодні не функціонує,
потрібно  зняти  в  полі  «Функціонує»  прапорець  .  Рядок  з  інформацією про
такий ПНО в таблиці (див. Рис. 5, поле 2) буде мати сірий колір. Для додавання

коду до списку поля «Місцезнаходження за КОАТУУ» активізувати  кнопку 
праворуч від поля вводу.  Відкриється вікно «Вибір коду КОАТУУ», приклад
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якого зображено на Рис. 9.

Рис. 9

КОАТУУ має деревоподібну структуру підпорядкованості  об’єктів (див.
Рис. 9, поле 1), яка розкривається активізуванням лівою кнопкою маніпулятора
«миша» елемента  ліворуч від назви об’єкта. У такий спосіб виконують вибір
потрібного об’єкта.  Якщо відомо код об’єкта,  який треба знайти, ввести його
значення (або частку значення) до поля «Пошук за кодом» (див. Рис. 9, поле 3)
та активізувати кнопку  праворуч від поля вводу. У полі 1 виділиться об’єкт,
який  відповідає  введеному  параметру  пошуку,  а  в  полі  2  відобразиться

інформація щодо коду та назви вибраного об’єкта. Активізувати кнопку  ( )
для  збереження  (скасування  збереження)  назви  вибраного  об’єкта  в  полі
«КОАТУУ» (див. Рис. 8).

Після заповнення всіх полів панелі (див.  Рис. 8) та активізування кнопки

 або   введена інформація відобразиться у відповідних стовпцях таблиці

поля 2 (див. Рис. 5). Для закриття панелі без збереження активізувати кнопку 
.

3.4.1.7. Для  коригування  вибраного  запису  в  довіднику  активізувати

кнопку   (див.  Рис. 5,  поле 1).  У вікні «Власники/орендарі ПНО» з’явиться
панель, зображена на Рис. 8, із введеною інформацією. Відкоригувати потрібну

інформацію  та  активізувати  кнопку   або   для  збереження  змін.  Для

закриття панелі без збереження активізувати кнопку .
3.4.1.8. Для вилучення вибраного запису з довідника активізувати кнопку

 (див. Рис. 5, поле 1). З’явиться повідомлення, зображене на Рис. 10.
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Рис. 10

Активізувати кнопку «Так» («Ні») для підтвердження (скасування) дій.

3.4.1.9. Для  оновлення  змісту  довідника  активізувати  кнопку   (див.
Рис. 5, поле 1).

3.4.2. Довідник «Небезпечні та шкідливі речовини»

3.4.2.1. Активізувати меню «Довідники» (див.  Рис. 1,  поле 1) та вибрати
пункт  «Небезпечні  та  шкідливі  речовини».  Відкриється  вікно  «Небезпечні  та
шкідливі речовини», приклад якого зображено на Рис. 11.

Рис. 11

Поле 1 відображає панель інструментів для роботи з довідником.
Поле 2 призначене для відображення змісту довідника.

3.4.2.2. Для додавання нового запису до довідника активізувати кнопку 
(див.  Рис. 11,  поле  1).  У  вікні  «Небезпечні  та  шкідливі  речовини»  з’явиться
панель, зображена на Рис. 12.
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Рис. 12
 

Ввести  потрібну  інформацію  до  всіх  полів  панелі.  Поле,  назву  якого
позначено *, обов’язкове для заповнення. Належність речовини, що додається,
до  сильнодіючих  отруйних  речовин  та  види  її  небезпеки  відзначити
встановленням  прапорця   ліворуч  від  відповідної  назви.  Для  додавання
одиниці виміру граничної допустимої концентрації (далі – ГДК) до списку поля
«Одиниці  виміру  ГДК»  активізувати  кнопку   праворуч  від  поля  вводу.
Відкриється вікно «Вибір одиниці виміру», приклад якого зображено на Рис. 13.
Дії щодо сортування записів і вибору потрібного запису аналогічні наведеним у
п. 3.4.1.3 – п. 3.4.1.5.

Рис. 13
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Вибрати потрібну одиницю виміру та активізувати кнопку   ( )  для
збереження (скасування збереження) інформації в полі «Одиниці виміру ГДК»
(див. Рис. 12). 

Після заповнення всіх полів панелі (див. Рис. 12) та активізування кнопки

 або  введена інформація відобразиться в полі 2 (див. Рис. 11). Для закриття

панелі без збереження активізувати кнопку .
3.4.2.3. Для сортування записів і вибору потрібного запису з таблиці поля 2

(див. Рис. 11) виконують дії, аналогічні наведеним у п. 3.4.1.3 – п. 3.4.1.5.

3.4.2.4. Для  оновлення  змісту  довідника  активізувати  кнопку   (див.
Рис. 11, поле 1).

3.5. Функціювання Програми

Програма надає можливість виконання таких функцій:
– інформаційне наповнення ЕП;
– формування паперового паспорта;
– відправлення ЕП до Реєстру ПНО;
– отримання оновлень та квитанцій про оброблення ЕП.

3.5.1. Інформаційне наповнення електронного паспорта

3.5.1.1. Активізувати  меню «Паспорти»  (див.  Рис. 1,  поле  1)  та  вибрати
пункт «Перелік ПНО». Відкриється вікно «Перелік ПНО», зображене на Рис. 14.

Рис. 14

Поле 1 відображає панель інструментів для роботи з переліком ПНО.
Поле  2  призначене  для  відображення  у  вигляді  таблиці  інформації  про

ПНО,  внесені  до  переліку.  Кожний  стовпець  таблиці  має  елемент   для
виконання  вибірки.  Кількість  стовпців  та  їх  послідовність  розміщення
змінюється  за  бажанням  користувача.  Для  цього  активізувати  праву  кнопку
маніпулятора  «миша»  на  заголовку  будь-якого  стовпця  таблиці  та  з
контекстного меню вибрати пункт «Стовпці». Відкриється вікно «Настроювання
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стовпців даних», приклад якого зображено на Рис. 6. Опис роботи з цим вікном
наведено в п. 3.4.1.2.

3.5.1.2. Для додавання нового запису до переліку активізувати кнопку 
(див. Рис. 14, поле 1). У вікні «Перелік ПНО» з’явиться панель, як на Рис. 15.

Рис. 15

Вибрати  тип  ПНО,  що  додається,  активізуванням  лівої  кнопки
маніпулятора «миша» на відповідній назві в полі «Тип ПНО». Ввести потрібну
інформацію до всіх  полів  панелі,  крім  поля  «Реєстраційний номер»  (це  поле
заповнюється після реєстрації даного об’єкта в Реєстрі ПНО). Поля, назви яких
позначені *, обов’язкові для заповнення. Для додавання запису до списку поля

«Відповідальна особа ПНО» активізувати  кнопку  праворуч від поля вводу.
Відкриється вікно «Вибір власника ПНО», зображене на Рис. 16.

Рис. 16

Вибрати  потрібний  запис  та  активізувати  кнопку   ( )  для  його
збереження (скасування збереження) у полі «Відповідальна особа ПНО» (див.
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Рис. 15). Робота з вікном «Вибір власника ПНО» щодо додавання нових записів
до таблиці, коригування і вилучення існуючих, оновлення інформації аналогічна
роботі з вікном довідника «Власники/орендарі ПНО», описаної у п. 3.4.1.

Після заповнення всіх полів панелі (див. Рис. 15) та активізування кнопки 

 або   відкриється  вікно  ЕП  доданого  ПНО  з  активною  тематичною
сторінкою «Довідкові дані». Приклад зазначеного вікна зображено на Рис. 17.

Рис. 17

Поле 1 відображає зміст активної тематичної сторінки ЕП.
Поле 2 містить панель інструментів.
Поле 3 містить перелік тематичних сторінок ЕП вибраного типу ПНО.
3.5.1.3. Інформаційне наповнення ЕП виконують шляхом введення даних

до його тематичних сторінок. Екранні форми тематичних сторінок ЕП містять
елементи для введення даних, наприклад, сторінка «Довідкові дані» (див.  Рис. 
17, поле 1), або таблиці, як сторінка «Основна сировина, продукція, допоміжні
матеріали», приклад якої зображено на Рис. 18.
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Рис. 18

Робота  з  таблицями  тематичних  сторінок  ЕП  щодо  додавання  нових
записів,  коригування  і  вилучення  існуючих,  а  також  оновлення  інформації,
аналогічна  роботі  з  вікном  довідника  «Власники/орендарі  ПНО»,  описаної  у
п. 3.4.1.

3.5.1.4. Ввести потрібні дані до всіх тематичних сторінок ЕП (див. Рис. 17,

поле 3) та активізувати в полі 2 кнопку  . Перехід з однієї сторінки на іншу
здійснюють  активізуванням  лівої  кнопки  маніпулятора  «миша»  на  назві
тематичної сторінки. Сформований таким чином ЕП буде мати статус «Готовий
до відправлення», який відображається в стовпці «Стан опрацювання» таблиці
(див. Рис. 14, поле 2).

3.5.1.5. Для коригування даних ЕП вибраного ПНО активізувати кнопку

 (див.  Рис. 14,  поле 1).  Відкриється  вікно  ЕП вибраного ПНО з активною
тематичною сторінкою «Довідкові дані», приклад якого зображено на  Рис. 17.

Відкоригувати потрібні дані тематичних сторінок та активізувати кнопку   (

) для збереження (скасування) змін.

3.5.1.6. Для вилучення вибраного ПНО з переліку активізувати кнопку 
(див.  Рис. 14,  поле  1).  З’явиться  повідомлення,  зображене  на  Рис. 10.
Активізувати кнопку «Так» («Ні») для підтвердження (скасування) дій.

3.5.1.7. Для оновлення даних переліку ПНО активізувати кнопку  (див.
Рис. 14, поле 1).

3.5.2. Формування паперового паспорта

3.5.2.1. Паперовий  паспорт  формується  на  підставі  даних  тематичних
сторінок  ЕП.  Для  формування  паперового  паспорта  вибрати  з  переліку  ПНО

(див.  Рис. 14,  поле  2)  потрібний об’єкт  та  активізувати  в  полі  1  кнопку  .
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Програма  сформує  паспорт  зазначеного  ПНО  у  вигляді  файла  відкритого
формату  OpenDocument  Text.  Переглядання,  коригування,  збереження  та
друкування  документа  здійснюють  засобами  OpenDocument  Text  (або  Libre
Office, Open Office, Microsoft Word).

3.5.3. Відправлення  електронного  паспорта  до  Державного  реєстру
потенційно небезпечних об’єктів

3.5.3.1. Підготовлення до відправлення
Для  підготовлення  до  відправлення  ЕП  активізувати  меню  «Паспорти»

(див.  Рис. 1,  поле  1)  та  вибрати  пункт  «Відправлення  на  реєстрацію…».
Відкриється вікно «Відправлення на реєстрацію…», приклад якого зображено на
Рис. 19.

Рис. 19

Поле 1 призначене для відображення переліку ПНО, ЕП на які готові для
відправлення до Реєстру ПНО.

Поле 2 призначене для відображення переліку ПНО, ЕП на які вибрані для
відправлення.

Вибрати з таблиці поля 1 запис про потрібний ПНО та активізувати кнопку

 для  його  перенесення  до  поля  2.  Якщо потрібно  перенести  всі  записи  –

активізувати  кнопку  .  Для  повернення  вибраного  запису  (всіх  записів)  із

таблиці  поля 2 до таблиці  поля 1  (див.  Рис. 19)  активізувати кнопку   ( ).
Таким чином, у полі 2 повинен бути один або декілька записів про ПНО, ЕП на
які  будуть  відправлені  до  Реєстру  ПНО.  Після  активізування  кнопки  «Далі»
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вікно «Відправлення на реєстрацію…» набере вигляду, як зображено на Рис. 20.

Рис. 20

У полі «Дата надання даних» за замовчуванням відображається поточна
дата. Змінити її можна введенням із клавіатури потрібної дати або вибором із
календаря,  що  випадає  у  разі  активізування  кнопки   у  полі  вводу.  Після
активізування  кнопки  «Далі»  вікно  «Відправлення  на  реєстрацію…»  набере
вигляду, як зображено на Рис. 21.

Рис. 21

3.5.3.2. Обмін даними
Підготовлений  ЕП  відправляють  до  Реєстру  ПНО  засобами  мережі

Інтернет.  Якщо  активізувати  кнопку  «Готово»  (див.  Рис. 21)  при  вибраному
параметрі  «так,  відправити  зараз»  поля  «Відправлення  паспортів  до
реєстратора»,  Програма експортує дані  підготовленого  ЕП до проміжної  бази
даних (далі – БД) Реєстру ПНО і  у  вікні  «Паспорт ПНО» з’явиться панель із
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повідомленням про завершення обміну, як зображено на  Рис. 22. При цьому в
стовпці «Стан опрацювання» зазначеного ПНО в переліку (див. Рис. 14, поле 2)
статус зміниться на «Відправлений реєстратору» і роботу з даними цього ПНО в
режимах редагування та вилучення буде заборонено.

Рис. 22

Якщо  активізувати  кнопку  «Готово»  (див.  Рис. 21)  при  вибраному
параметрі  «ні,  я  зроблю  це  пізніше»  поля  «Відправлення  паспортів  до
реєстратора», Програма становить підготовлений ЕП у чергу на відправлення до
проміжної  БД  Реєстру  ПНО.  При  цьому  в  стовпці  «Стан  опрацювання»
зазначеного ПНО в переліку (див. Рис. 14, поле 2) статус зміниться на «У черзі
на відправлення» і роботу з його даними в режимах редагування та вилучення
буде заборонено. Для відправлення підготовленого ЕП до проміжної БД Реєстру
ПНО  активізувати  меню  «Обмін»  (див.  Рис. 1,  поле  1)  та  вибрати  пункт
«Виконати  обмін…».  У  разі  вдалого  відправлення  з’явиться  панель  із
повідомленням  про  завершення  обміну  (див.  Рис. 22).  Для  видалення
підготовленого ЕП з черги на відправлення активізувати меню «Обмін» (див.
Рис. 1, поле 1) та вибрати пункт «Повідомлення до відправлення». Відкриється
вікно «Повідомлення до відправлення», приклад якого зображено на Рис. 23.

Рис. 23
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Вибрати  потрібний запис  із  таблиці  поля  2  та  активізувати  кнопку  
(див.  Рис. 23,  поле  1).  ПНО,  підготовлений  ЕП на  який видалено  з  черги  на
відправлення, буде мати статус «Готовий до відправлення» у стовпці «Стан» в
переліку (див.  Рис. 14, поле 2) і його дані будуть доступні для редагування або
вилучення.

3.5.4. Отримання  оновлень  та  квитанцій  про  оброблення  електронного
паспорта

3.5.4.1. Програма  надає  користувачу  можливість  відстежити  стан
відправленого  реєстратору  ЕП  шляхом  отримання  квитанцій  про  його
оброблення.  Для отримання квитанцій вибрати в переліку ПНО (див.  Рис. 14,
поле 2) потрібний запис.  Активізувати меню «Обмін» (див.  Рис. 1, поле 1)  та
вибрати  пункт  «Виконати  обмін…».  Відкриється  панель,  приклад  якої
зображено на Рис. 22. При цьому в стовпці «Стан опрацювання» вибраного ПНО
в переліку (див. Рис. 14, поле 2) відобразиться його поточний статус.

3.5.4.2. Програма  також  надає  можливість  отримання  в  разі  наявності
оновлення  довідників  Реєстру  ПНО.  За  умовчанням зв’язок  з  інформаційним
ресурсом  налаштовано  таким  чином  (див.  п. 3.3.2),  що  Програма  виконує
перевірку наявності оновлення на інформаційному ресурсі та його завантаження
в автоматичному режимі.

4. ПОВІДОМЛЕННЯ ОПЕРАТОРОВІ

4.1. Під  час  роботи  Комплекс  може  формувати  попереджувальні
повідомлення операторові. Перелік та опис повідомлень, а також дії оператора
наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Текст повідомлення Опис Дії оператора
«З’єднання вдало 
встановлено»

Повідомлення операторові після 
успішної перевірки з’єднання

Підтвердження дії

«Помилкові дані для 
авторизації»

Повідомлення операторові у разі 
введення неправильного логіну або 
паролю

Підтвердження дії

«Видалити 
результати 
оброблення з 
журналу?»

Повідомлення операторові під час 
спроби видалення запису з таблиці

Підтвердження або 
скасування дії

«Оновлення 
відсутні»

Повідомлення операторові під час 
перевірки оновлення

Підтвердження дії

21



 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

БД – база даних
ГДК – гранична допустима концентрація
Департамент – Державний департамент страхового фонду 

документації
ЕП – електронний паспорт
ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України
ІПН – індивідуальний податковий номер
КОАТУУ – Класифікатор об’єктів адміністративно-

територіального устрою України
Програма – програмне забезпечення для ведення електронного 

паспорта
ОС  операційна система
ПЕОМ  персональна електронно-обчислювальна машина
ПНО – потенційно небезпечний об’єкт
Реєстр ПНО – Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів
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	3.4.2.2. Для додавання нового запису до довідника активізувати кнопку (див. Рис. 11, поле 1). У вікні «Небезпечні та шкідливі речовини» з’явиться панель, зображена на Рис. 12.
	3.4.2.3. Для сортування записів і вибору потрібного запису з таблиці поля 2 (див. Рис. 11) виконують дії, аналогічні наведеним у п. 3.4.1.3 – п. 3.4.1.5.
	3.4.2.4. Для оновлення змісту довідника активізувати кнопку (див. Рис. 11, поле 1).


	3.5. Функціювання Програми
	3.5.1. Інформаційне наповнення електронного паспорта
	3.5.1.1. Активізувати меню «Паспорти» (див. Рис. 1, поле 1) та вибрати пункт «Перелік ПНО». Відкриється вікно «Перелік ПНО», зображене на Рис. 14.
	3.5.1.2. Для додавання нового запису до переліку активізувати кнопку (див. Рис. 14, поле 1). У вікні «Перелік ПНО» з’явиться панель, як на Рис. 15.
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