
Інструкція попередній запис через Інтернет 

Попередній запис в системі електронної черги можна здійснити за допомогою 

спеціального сервісу "Персонального кабінету".  

Для того, щоб користуватись послугами "Персонального кабінету", необхідно 

спочатку пройти процедури Реєстрації та Авторизації.  

Після чого необхідно перейти за посиланням "Попередній запис до черги" 

(рисунок 1) та повторно ввести свій логін та пароль.  

 

 

Рисунок 1 – Запуск сервісу попереднього запису 

 

  



Процедура попереднього запису складається з п’яти кроків: 

1. На першому кроці необхідно здійснити вибір «Дозвільного центру та послуги», 

після чого перейти до наступного кроку за допомогою кнопки Далі (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Вибір відділення та послуги 

2. На другому кроці відбувається вибір «Дати прийому» (рисунок 3). В разі якщо 

обрана дата не відповідає графіку прийому на етапі переходу до наступного кроку 

з’явиться відповідне повідомлення.  

  

Рисунок 3 – Вибір дати прийому 



 

3. На третьому кроці необхідно здійснити вибір бажаного «Часу прийому» та 

перейти до наступного кроку (рисунок 4).  

  

Рисунок 4 – Вибір часу прийому 

4. Четвертий  крок полягає у введенні контактної інформації: ПІБ, Серії та номеру 

паспорту, Адреси, Електронної пошти та Номера телефону. Дані поля є 

обов’язковими, тому повинні бути заповнені (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Введення контактної інформації 



5. П’ятий крок - перевірка введених даних та реєстрація.   

 

Рисунок 6 – Перевірка введених даних та реєстрація 

 

По завершенню реєстрації талон можна роздрукувати за допомогою відповідної 

кнопки (рисунок 7).  

 

 

Рисунок 7 – Друк зареєстрованого талону 

 



 

Прийом за попереднім записом здійснюється у заплановані день та час за 

пред’явленням талону попереднього запису та документа, який посвідчує особу 

відвідувача. 

Щоб уникнути непорозумінь під час відвідування Центру та його територіальних 

відділень, рекомендуємо: 

1. Прибути до Центру (територіального відділення) у визначений день не пізніше 

ніж за 5 хвилин до запланованого часу прийому; 

2. Отримати у спеціаліста-консультанта Центру (рецепція) іменний талон 

системи управління чергою (якщо такий не був роздрукований під час попереднього 

запису через інтернет або не отримувався під час особистого візиту); 

3. Слідкувати за табло системи управління чергою (у випадку, якщо 

адміністратор у визначений час зайнятий обслуговуванням попереднього відвідувача, 

Вас викличуть наступним). 


