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Розділ 1. Технічні вимоги до персональних комп’ютерів реєстраторів та 

користувачів Єдиного реєстру досудових розслідувань 

- процесор з частотою не нижче 1 GHz (рекомендовано 2 GHz і вище); 

- об'єм оперативної пам’яті не менше 1024 Mb (рекомендовано 2048 Mb і 

більше); 

-  об’єм жорсткого диску не менше 40 Gb; 

- монітор з роздільною здатністю не менше 1280x1024 точок; 

- один або декілька вільних портів USB 2.0 для підключення електронного 

цифрового ключа; 

- підключення до мережі Інтернет з постійною швидкістю не менше 128 

Кбіт/сек симетричного типу (швидкість передачі даних в обидві сторони 

однакова) на одне робоче місце; 

- операційна система Microsoft Windows ХР SP2 і вище, Linux Desktop або Мас OS 
X; 

- пакет офісних програм Microsoft Office 2007 і вище або OpenOffice, якщо 

встановлений Microsoft Office 2003, то обов'язкова наявність конвертору 

під більш формати файлів Microsoft Office 2007; 

- веб-браузери Mozilla Firefox або Safari. Версії браузерів мають 

відповідати рекомендаціям служби підтримки Реєстру. 

- установлено Oracle Java SE JRE версії 8u45 і вище, Java плагін у браузері та 

дозволено відкриття спливаючих вікон та використання скриптів; 

- антивірусне програмне забезпечення з актуальними антивірусними базами. 
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Розділ 2. Як завантижити та встановити Java на компьютер під 

керуванням Windows? 

1. Перейдіть на сторінку  http://java.com/ru/download/manual.jsp

2. Відкриється диалогове вікно 'File Download' (Завантаження файла). Збережіть 
його, дочекайтесь поки завантажиться, та запустіть збережений файл. Після 
чого почнеться процес інсталяції.

Натисніть на посилання 

«Windows В автономном режиме» 

 Натисніть на кнопку «Install», щоб прийняти 

умови ліцензійної угоди і продовжити установку 

2 

5 

1 

3 

2.

Якщо під час встановлення з'явиться наступне вікно - просто натисніть "ОК"4 

http://java.com/ru/download/manual.jsp
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 Обов’яково приберіть 

обидві позначки 

 Ви успішно встановили Java, 

для завершення необхідно натиснути 

«Close»

6 

10 

Натисніть на кнопку 

« Next > » 7 

 Обов’яково приберіть 

цю позначку8 

Натисніть на кнопку 

« Next > » 9 
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Розділ 3. Налаштування Java 

Після успішного встановлення java для коректної роботи у системі  Єдиного реєстру 

досудових розслідувань необхідно зайти у «панель управління java» та додати сайт 

ЄРДР до винятків у розділі безпеки.  

1. Натисніть Пуск > Налаштування > Панель управління

Натисніть на ярлик 

Java 

Відкрийте вкладку 

«Security» 

Натисніть 

«Edit Site List …» 

2 

3 

4 

1 
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Натисніть кнопку 

«Add» 

Введіть адресу 

https://erdr.gp.gov.ua 

Натисніть 

«OK» 

5 

6 

7 
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Натисніть ще раз 

«OK» 8 
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Розділ 4. Як оновити Java? 

1. Натисніть Пуск > Налаштування > Панель управління > Java

В області повідомлень з’явиться значок. 

1 

Відкрийте вкладку 

«Update» 2 

Натисніть 

«Update Now» 3 

Натисніть на піктограму у області повідомлень. 

Почнеться процес оновлення 
3 
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Розділ 5. Налаштування браузерів 

Для коректної роботи необхідно у браузерах дозволити відкриття спливаючих 

вікон та виконати ряд дій, направлених на налаштування додатку Java.

Пункт 1. Налаштування Mozila Firefox 

Натисніть на кнопку 

«Меню» 1 



11 

Натисніть на кнопку 

«Настройки» 2 

Перейдіть у вкладку 

«Содержимое» 3 

Приберіть позначку з опції 

«Блокировать всплывающие окна», та натисніть «ОК» 4 
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Перейдіть  за адресою щоб зайти до ЄРДР 

https://erdr.gp.gov.ua/ 5 

Зверху бачимо попередження, натисніть 

«Разрешить» 6 

Натисніть  

«Разрешить и запомнить» 7 

https://erdr.gp.gov.ua/
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Якщо нічого не змінюється перезавантажте сторінку 

У вкні підтвердження сертифікату натисніть 

«Continue» 8 

9 
Після цього повино з’явитись вікно 

підтвердження запуску додатка, поставте 

позначку та натиніть «Run» 

10 
У наступному вікно підтвердження також 

поставте позначку та натиніть 

«Run» 
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Кожен раз при вході на сайт ЄРДР може з’являтись таке вікно. 

Якщо операційна система Windows XP, то вікно попередження виглядає так: 

У вікні попередження про безпеку поставте 

позначку та натиніть «Allow» 
11 

У вікні попередження про безпеку натисніть 

«Да» 
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Пункт 2. Налаштування Google Сhrome 

На даний час розробники програми Google Chrome припинили підтримку 
додатків Java у своїй програмі, тому ПРАЦЮВАТИ З ЄРДР ЧЕРЕЗ GOOGLE 
CHROME НЕМОЖЛИВО.
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Розділ 6. Як очистити cache та cookies? 

Пункт 1. Очищення cache та cookies у браузері Mozila Firefox 

Зайдіть в меню браузера (Як це зробити див. Розділ 5 > Пункт 1 > шаг 1,2). 

Перейдить у підменю 

«Приватность» 1 

Натисніть 

«Удалить вашу недавнюю историю» 2 
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Закрийте всі вікна та перезавантажте браузер. 

Натисніть 

«Удалить сейчас» 3 
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Пункт 2. Очищення cache та cookies у браузері Google Chrome. 

На даний час розробники програми Google Chrome припинили підтримку 
додатків Java у своїй програмі, тому ПРАЦЮВАТИ З ЄРДР ЧЕРЕЗ GOOGLE 
CHROME НЕМОЖЛИВО.
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Розділ 7. Встановлення додаткового програмного забезпечення (Teamviewer) для 

підключення до віддаленого робочого стола 

Перейдіть за адресою www.teamviewer.com 

Відкриється вікно, в якому ви зможете вибрати місцезнаходження папки та 

зберегти файл у локальній системі. Знайдіть цей файл та запустіть його. 

Натисніть на кнопку 

«Безкоштовна повна версія» 
1 

www.teamviewer.com
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Після цього почнеться інсталяція програми. 

Поставте позначку на першому пункті 

«Установить» 2 

Також поставте позначку на пункті

«личное/некоммерческое использование» 3 

Натисніть на кнопку

«Принять - завершить» 4 
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Для того щоб віддалено підключитись до вашого компьютера, необхідно запустити 

програму «Teamviewer» з пікторгамою                   на робочому столі та продиктувати 

«ваш ID» та «ваш пароль». 

Обов’язково для роботи програми потрібно наявність інтернет з’єднання. 

Ваш 

ID 5

Ваш 

пароль 
6 
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Розділ 8. Додаткові відомості 

Сайт прокуратури Черкаської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://chk.gp.gov.ua/ua/index.html 

Головна строрінка проекту Mozilla [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.mozilla.org/uk/# 

Руководство пользователя TeamViewer [Електронный ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.teamviewer.com/ru/res/pdf/TeamViewer9_Manual_RemoteControl_RU.pdf 

Установка Java [Електронный ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.java.com/ru/download/help/index_installing.xml 

Как удалять из системы предыдущие версии Java [Електронный ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.java.com/ru/download/faq/remove_olderversions.xml 

Центр справки Java [Електронный ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.java.com/ru/download/help/ 

http://chk.gp.gov.ua/ua/index.html
https://www.mozilla.org/uk/
http://www.teamviewer.com/ru/res/pdf/TeamViewer9_Manual_RemoteControl_RU.pdf
http://www.teamviewer.com/ru/res/pdf/TeamViewer7_Manual_RemoteControl_RU.pdf
https://www.java.com/ru/download/help/index_installing.xml
https://www.java.com/ru/download/faq/remove_olderversions.xml
https://www.java.com/ru/download/help/



