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Вступ 
Інформаційний ресурс перегляду реєстрів надає можливість перегляду актуальної 

інформації у наступних реєстрах: 

 Реєстр осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з 
виробництвом та обігом об’єктів регулювання; 

 Реєстр осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та 
маркування дерев’яного пакувального матеріалу. 

1. Підключення до Інформаційного ресурсу перегляду 
реєстрів 

Для підключення до Інформаційного ресурсу перегляду реєстрів необхідно ввести 

або скопіювати ip – адресу http://phis.bravosoft.org/ в адресний рядок браузеру. Після 

виконання вказаної дії з’явиться головна сторінка «Інформаційного ресурсу перегляду 

реєстрів» (Малюнок - 1). 

 

Малюнок - 1. Головна сторінка «Інформаційного ресурсу перегляду реєстрів». 

http://phis.bravosoft.org/
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2. Реєстр осіб, які здійснюють господарську діяльність, 
пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання 

2.1 Відкриття вікна пошуку у реєстрі осіб, які здійснюють 
господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом 
об’єктів регулювання 

Для відкриття вікна пошуку у вказаному реєстрі осіб необхідно підвести вказівник 

мишки до назви реєстру (Малюнок - 2) та натиснути ліву кнопку мишки, після чого 

з’явиться вікно пошуку. 

 

Малюнок - 2. Відкриття вікна пошуку даних у реєстрі. 

2.2 Пошук та перегляд даних у реєстрі осіб, які здійснюють 
господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом 
об’єктів регулювання 

Для виконання пошуку необхідно задати умови пошуку та натиснути кнопку 

. 

Вікно пошуку містить наступні параметри пошуку даних (Малюнок - 3): 

 Контролююча установа – вибір значення  з переліку; 
 ЄДРПОУ – значення повинно бути вказане повністю; 
 Найменування особи – кількість символів для пошуку повинна бути не менша 5; 
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 Реєстраційний номер – кількість символів для пошуку повинна бути не менша 5; 
 Стан – значення обирається з переліку. За замовчування, встановлено значення 

«Актуальний». 

 

Малюнок - 3. Вікно пошуку даних у реєстрі. 

Якщо отримано повідомлення, що вибірка перевищує 10 000 записів, то необхідно 

уточнити умови пошуку шляхом введення значень додаткових параметрів пошуку. 

Приклад задання параметрів для успішного пошуку даних наведено на Малюнок - 4. 

Приклад результатів успішного пошуку наведені на Малюнок - 5. 

Якщо дані, які б відповідали введеним параметрам пошуку, відсутні, то видається 

відповідне повідомлення (Малюнок - 6). 
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Малюнок - 4. Приклад задання параметрів для успішного пошуку даних у реєстрі. 

 

Малюнок - 5. Результати успішного пошуку даних у реєстрі. 
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Малюнок - 6. Повідомлення про відсутність даних. 

Для закриття вікна з результатами пошуку необхідно натиснути  у правому 

верхньому кутку вікна. 

Для відміни умови пошуку необхідно натиснути кнопку . 

Для повернення з режиму пошуку на головну сторінку «Інформаційного ресурсу 

перегляду реєстрів» необхідно натиснути кнопку . 

3. Реєстр осіб, які здійснюють господарську діяльність з 
виробництва та маркування дерев’яного пакувального 
матеріалу 

3.1 Відкриття вікна пошуку у реєстрі осіб, які здійснюють 
господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного 
пакувального матеріалу 

Для відкриття вікна пошуку у вказаному реєстрі осіб необхідно підвести вказівник 

мишки до назви реєстру (Малюнок - 7) та натиснути ліву кнопку мишки, після чого 

з’явиться вікно пошуку. 
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Малюнок - 7. Відкриття вікна пошуку даних у реєстрі. 

3.2 Пошук та перегляд даних у реєстрі осіб, які здійснюють 
господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного 
пакувального матеріалу 

Для виконання пошуку необхідно задати умови пошуку та натиснути кнопку 

. 

Вікно пошуку містить наступні параметри пошуку даних (Малюнок - 8): 

 Контролююча установа – вибір значення  з переліку; 
 ЄДРПОУ – значення повинно бути вказане повністю; 
 Найменування особи – кількість символів для пошуку повинна бути не менша 5; 
 Реєстраційний номер – кількість символів для пошуку повинна бути не менша 5; 
 Стан – значення обирається з переліку. За замовчування, встановлено значення 

«Актуальний». 
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Малюнок - 8. Вікно пошуку даних у реєстрі. 

Якщо отримано повідомлення, що вибірка перевищує 10 000 записів, то необхідно 

уточнити умови пошуку шляхом введення значень додаткових параметрів пошуку. 

Приклад задання параметрів для успішного пошуку даних у реєстрі наведено на 

Малюнок -  9. 

Приклад результатів успішного пошуку наведені на Малюнок -  10. 

Якщо дані, які б відповідали введеним параметрам пошуку, відсутні, то видається 

відповідне повідомлення (Малюнок -  11). 
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Малюнок -  9. Приклад задання параметрів для успішного пошуку даних у реєстрі. 

 

Малюнок -  10. Результати успішного пошуку даних у реєстрі. 
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Малюнок -  11. Повідомлення про відсутність даних. 

Для закриття вікна з результатами пошуку необхідно натиснути  у правому 

верхньому кутку вікна. 

Для відміни умови пошуку необхідно натиснути кнопку . 

Для повернення з режиму пошуку на головну сторінку «Інформаційного ресурсу 

перегляду реєстрів» необхідно натиснути кнопку . 

 

 


