
Користування веб-сайтом 
підтримки переміщених 

осіб України

30 січня 2023 року

Версія 2.1

（Для переміщених осіб）



Зміст

０. Про веб-сайт підтримки переміщених осіб України 2

１. Авторизація на сайті 3

２. Пошук товарів або послуг для надання допомоги 5

３. Запит на допомогу（якщо знайдено інформацію про допомогу) 9

４. Реєстрація у список бажань（якщо не знайдено інформацію про допомогу） 17

５. Зробити запит щодо звернення за допомогою/припинити його у списку бажань 21

６. Зв’язок з адміністратором 25

７. Перевірка та редагування даних 27

1



Веб-сайт підтримки переміщених осіб України надає підтримку українським переміщеним 
особам, котрі потребують допомоги, та допомогу у вигляді товарів та послуг, що 
надається місцевими органами влади, підприємствами та організаціями.
Схема користування для переміщених осіб виглядає наступним чином.
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０. Про веб-сайт підтримки переміщених осіб України

Пошук інформації про допомогу（c.5）

Реєстрація у список 
бажань（с.18）

Логін（c.3）

Створення запиту на допомогу（с.10）

Надсилання запиту на підтримку (c.11)

Тимчасове 
зберігання 

(с.11)

Є збіг

Звернення від 
запитувача допомоги

Перевірка 
адміністратором (c.19)

Тимчасова 
реєстрація (c.19)

Немає збігу

Якщо знайдено 
інформацію про допомогу

Якщо не знайдено 
інформацію про допомогу

Перевірка та публікація 
адміністратором

Зробити 
запит
(с.22)

Припинити 
звернення

(с .23)

Якщо це 
товари Якщо це послуги

Переміщена 
особа

Запитувач допомоги Адміністратор

Якщо 
координація 
неможлива

Перевірка та координація між 
переміщеною особою та 

запитувачем допомоги (c.12)

Відправка 
товарів

Бронювання 
послуги

Отримано 
підтвердження

Реєстрація 
завершення

Якщо не можна 
надіслати 

повідомлення 
запитувачу допомоги

Якщо можна надіслати 
повідомлення 

запитувачу допомоги

Адміністрат
ор узгоджує 
дії між 
переміщени
ми особами 
та особами, 
які надають 
підтримку



1. Авторизація на сайті

1.1 Ввести ім'я користувача та пароль, виконати авторизацію

3

2

3

4

Введіть ім'я користувача.

Введіть пароль.

Після введення імені користувача та пароля, натисніть «Увійти».

2

3

4

※ Ім'я користувача та пароль надаються переміщеним особам України в індивідуальному порядку.

Якщо ви забули ім'я користувача або пароль, зателефонуйте адміністратору (０３－５３６３－３００６).

Натисніть на текст «Натисніть тут, щоб відкрити сторінку входу на сайт
підтримки евакуйованих».

1

1



1. Авторизація на сайті
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1.2 Головний екран після входу в систему

Якщо ви встановите тут критерії пошуку та 
натиснете «пошук», у колонці 
«результати» буде відображено 
інформацію про допомогу, котра 
відповідає вашим критеріям пошуку.
Інструкцію з користування див. на стор. 5.

На «Моїй сторінці» ви можете переглядати, 
редагувати та скасовувати свої попередні 
запити на допомогу та списки бажань.
Інструкцію з користування див. на стор. 27.

Якщо ви не знайшли бажану інформацію 
про допомогу на веб-сайті підтримки 
переміщених осіб України, ви можете 
зареєструвати бажану інформацію про 
допомогу у списку бажань.
Інструкцію з користування див. на стор. 18.
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2. Пошук товарів або послуг для надання допомоги

2.1 Введення критеріїв та пошук

Введіть пошукові слова.

Виберіть префектуру, в якій ви хочете отримати допомогу.
Ви можете вибрати кілька варіантів.

Натисніть «пошук».

Виберіть префектуру, в якій ви хочете отримати допомогу.
Ви можете вибрати кілька варіантів.

Виберіть спосіб пошуку.
OR：відображає інформацію про допомогу, включаючи одну з обраних

категорій – товари чи послуги.
AND：відображає інформацію про допомогу, включаючи усі обрані 

категорії товарів чи послуг.

Виберіть бажану категорію товарів чи послуг.
Ви можете вибрати кілька варіантів.

Після заповнення необхідних полів, натисніть «пошук».

Є два способи пошуку: вільний пошук за словами та пошук по 
категоріях.

Вільний пошук за словами

Пошук по категоріях

1

2

5

2

3

4

5

4

2

5

1

3
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2. Пошук товарів або послуг для надання допомоги

2.2 Екран відображення результатів пошуку, перевірка товарів

та послуг

Відображаються результати пошуку. Натисніть на «Номер» для
Перевірка деталей додаткової інформації.
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2. Пошук товарів або послуг для надання допомоги

2.3 Детальна інформація про товари та послуги

・На цій сторінці можна знайти більше інформації про товари та послуги.

・Якщо ви хочете перевірити дані запитувача допомоги, який зареєстрував цей товар 
або послугу, натисніть на «публічна інформація запитувача допомоги». 
З'явиться екран, показаний на стор. 8.

・Якщо ви хочете зробити запит стосовно товару чи послуги, перейдіть на стор. 10.

Уважно перевірте, чи відповідає 
ваша адреса критеріям 
отримання допомоги



8

2. Пошук товарів або послуг для надання допомоги

Перелік товарів та послуг допомоги, зареєстрованих 
одним і тим самим запитувачем допомоги

публічна інформаціязапитувача допомоги



Слід зробити запит на допомогу для того, щоб отримати знайдені товари 
чи послуги.

Основні етапи фактичного процесу отримання допомоги вказані нижче.
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3. Запит на допомогу（якщо знайдено інформацію 
про допомогу）

Є збіг

Якщо це товар Якщо це послуги

Перевірка та координація між 
переміщеною особою та 

запитувачем допомоги (c.12)

Відправка 
товарів

Бронювання 
послуги

Отримано 
підтвердження

Реєстрація 
завершення

Надсилання запиту на допомогу (c.11)

Пошук інформації про допомогу（c.5）

Створення запиту на допомогу（c.10）

Тимчасове 
зберігання (c.11)

Якщо знайдено 
інформацію про допомогу

Реєстрація у список 
бажань（c.18）

Якщо не знайдено 
інформацію про допомогу

Є збіг Немає збігу
Немає 
збігу

Якщо 
координація 
неможлива

Якщо 
координація 
неможлива

Переміщена 
особа

Запитувач 
допомоги

Адміністратор Обсяг пояснення 
у цьому розділі

Якщо не можна 
надіслати повідомлення 
запитувачу допомоги

Якщо можна надіслати 
повідомлення запитувачу 

допомоги

Адміністратор 
узгоджує дії між 
переміщеними 
особами та 
особами, які 
надають 
підтримку
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3. Запит на допомогу（якщо знайдено інформацію 
про допомогу）

3.1 Зробити запит на допомогу зі сторінки з детальною

інформацією про товари та послуги

Натисніть на «запит» на сторінці з детальною інформацією про товари
та послуги (див. стор. 7).

Уважно перевірте, чи відповідає 
ваша адреса критеріям отримання 

допомоги

Натиснути тут
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3. Запит на допомогу（якщо знайдено інформацію 
про допомогу）

3.２ Відправити запит на допомогу

Введіть адресу електронної пошти.

Введіть телефонний номер.
※Адреса електронної пошти та телефонний номер використовуються 

адміністратором для зв'язку з Вами та надсилання повідомлень 
електронною поштою, і не будуть показані запитувачу допомоги.

Виберіть доступні мови.
※Якщо є кілька доступних мов, виберіть усі мови, які вам доступні.

Якщо ви хочете тимчасово зберегти введену інформацію, виберіть 
«Тимчасово зберегти», якщо ви хочете відправити запит на основі 
введеної інформації – натисніть «Відправити».

Після введення інформації, натисніть на «Тимчасово зберегти/Відправити».

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Якщо ви обрали 
«Тимчасово зберегти» у ④ і 
перейшли до ⑤, запит не 
буде виконано.
Якщо ви хочете виконати 
запит щодо тимчасово 
збережених товарів чи 
послуг, змініть статус на 
«Відправити» з «Оновлення 
запиту» (див. стор. 30).
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3. Запит на допомогу（якщо знайдено інформацію про 
допомогу）

3.3 Зв’язок та координація з запитувачем допомоги

На сторінці з детальною інформацією про запити на допомогу, 
переконайтеся, що статус – «Відправити» або «Запит обробляється».

※Як зайти на сторінку з детальною інформацією, розказано на стор. 27.

Натисніть на «Зв’язок з запитувачем допомоги».
※Не натискайте "Зв'язок з адміністратором" помилково. 

Навіть якщо ви надішлете повідомлення в розділі "Зв'язок з 
адміністратором", запитувач допомоги його не отримає.

1

2

1

2

Після того, як Ви надіслали запит на допомогу, слід узгодити з 
запитувачем допомоги її деталі та спосіб отримання товарів.

Про спосіб узгодження дій із запитувачем допомоги розказано нижче.
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3. Запит на допомогу（якщо знайдено інформацію про 
допомогу）

Спосіб зв'язатися з 
адміністратором→ стор. 26

■Якщо можна надіслати повідомлення запитувачу допомоги
Надішліть запитувачу допомоги повідомлення про конкретні деталі допомоги, яку Ви хочете отримати.

Також Ви можете запитати про те, як саме отримати допомогу, наприклад, про спосіб отримання 
товарів.

■Якщо не можна надіслати повідомлення запитувачу допомоги
(з'явиться наступний екран)
Зв'яжіться з адміністратором для координації.
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3. Запит на допомогу（якщо знайдено інформацію про 
допомогу）

Виберіть спосіб перекладу.
※Повнота і точність перекладу не гарантуються для функції автоматичного 
перекладу. Якщо ви не використовуєте функцію автоматичного перекладу, 
виберіть «ручний набір», і наберіть вручну ваш переклад у полі «результат 
перекладу».

Напишіть повідомлення, і натисніть «переклад».

Перевірте «результат перекладу» та «результат зворотного перекладу», і 
якщо все вірно – натисніть «На екран підтвердження».

Перевірте зміст, який надсилається, і натисніть «Відправити».

3.5 Надіслати повідомлення запитувачу допомоги

1

2

3

4

1

2

4

3
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3. Запит на допомогу（якщо знайдено інформацію 
про допомогу）

3.6 Координація із запитувачем допомоги

Дізнайтеся деталі про зміст допомоги, а також про спосіб її отримання,
обмінюючись повідомленнями із запитувачем допомоги.

Якщо поспілкуватися із запитувачем допомоги, це відобразиться в колонці «контакт».

Коли запитувач допомоги опублікує повідомлення, на Вашу зареєстровану адресу буде надіслано мейл про

це. Зміст звернення за допомогою можна перевірити перейшовши за посиланням, вказаним у мейлі.
※ Навіть якщо ви відповісте на мейл-повідомлення, зв'язатися з запитувачем допомоги не вийде.

'Обов'язково здійсність "Зв'язок з запитувачем допомоги" через сайт допомоги переміщеним особам 
з України за URL-адресою.
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3. Запит на допомогу（якщо знайдено інформацію 
про допомогу）

3.7 Підтвердження отримання допомоги

Коли ви отримали товари, щодо яких робили запит, натисніть на «Отримано 
підтвердження».

Виберіть «товари отримано».

Натисніть «Відправити».
※Після виконання цих дій, не можна буде надсилати повідомлення. Якщо ви 
хочете написати повідомлення із подякою запитувачу допомоги, надішліть
його і після того зазначте, що товар було отримано.

1

3

2

3

2

1

※Нижче наведено послідовність дій, яку необхідно виконати,
якщо ви отримаєте товари. Немає потреби робити це, якщо ви
отримали послугу.



Список бажань – це функція для реєстрації необхідних переміщеним 
особам України товарів та послуг.

Основні етапи користування ним указані нижче.
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4. Реєстрація у список бажань (якщо не знайдено 
інформацію про допомогу)

Є збіг Немає збігу

Звернення від запитувача 
допомоги

Адміністратор перевіряє (с.19)

Тимчасова 
реєстрація (с.19)

Якщо знайдено 
інформацію про 
допомогу

Перевірка адміністратором

Зробити 
запит
(с.22)

Припинити 
звернення 

(с.23)

Пошук інформації про допомогу（с.5）

Створення запиту на 
допомогу（c.10）

Реєстрація у список бажань（с.18）

Якщо не знайдено 
інформацію про допомогу

Переміщена 
особа

Запитувач 
допомоги

Адміністратор Обсяг пояснення 
у цьому розділі

Якщо є інформація 
про відповідну 

допомогу

Якщо немає 
інформації про 

відповідну допомогу

Пояснення про інформацію 
про допомогу

Публікація списку бажань

Перевірка та координація 
між переміщеною особою 
та запитувачем допомоги

(c.1４)

Надсилання запиту на допомогу (с.11)

Є збіг
Немає 
збігу

Адміністратор узгоджує 
дії між переміщеними 
особами та особами, які 
надають підтримку
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4. Реєстрація у список бажань (якщо не знайдено 
інформацію про допомогу)

4.1 Реєстрація у список бажань

Натисніть на кнопку «створення списку бажань», розташовану 
внизу головного екрана, котрий з'являється після входу в систему.

1

1
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4. Реєстрація у список бажань (якщо не знайдено 
інформацію про допомогу)
Введіть адресу електронної пошти.

※Її не буде видно запитувачу допомоги та третім особам.

Виберіть префектуру, в якій Ви хочете отримати допомогу.

Введіть українською мовою назву товарів та послуг допомоги, яку ви хочете отримати.

Якщо у ④ Ви ввели українську мову, її слід перекласти на японську. Якщо ви бажаєте скористатися 

функцією автоматичного перекладу, натисніть на кнопку «переклад», і перевірте «результат перекладу

та «результат зворотного перекладу». Якщо ви перекладете самостійно, натисніть кнопку «ручний 

набір» та введіть речення, перекладене японською мовою, у графу «результат перекладу».

Введіть українською мовою подробиці бажаної допомоги (наприклад, що ви хочете отримати жіночі 

зимові речі великого розміру), яку ви вказали у ④.

Виконайте ті самі дії, що й у ⑤.

Якщо ви хочете зареєструвати введену інформацію, щоб її перевірив адміністратор, виберіть 
«Адміністратор перевіряє». 

※Якщо ви хочете тимчасово зберегти інформацію, натисніть «Тимчасова реєстрація».

Коли ви закінчили введення, натисніть «до екрану підтвердження».

Перевірте введену інформацію, і, якщо все вірно – натисніть «збереження».

10

2

3

4

5

6

７

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4. Реєстрація у список бажань (якщо не знайдено 
інформацію про допомогу)

4.2 Що відбувається після реєстрації у список бажань

Якщо ви при збереженні списку бажань ви обрали «Адміністратор перевіряє», адміністратор перевірить зміст.

Якщо інформація про бажану допомогу вже є на сайті, ви отримаєте повідомлення про це від адміністратора.

Коли адміністратор опублікує повідомлення, на Вашу зареєстровану адресу буде надіслано мейл про це.

Якщо немає відповідної інформації про допомогу для списку бажань, список бажань 
буде опубліковано. 

Звертаємо Вашу увагу, що якщо зміст списку бажань не буде доступний на цьому 
сайті, список бажань не буде опубліковано. 

Ви можете перевірити статус публікації вашого списку бажань на «моїй сторінці».

Спосіб перевірити «мою 
сторінку» → стор. 27
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5. Зробити запит щодо звернення за 
допомогою/припинити його у списку бажань

5.1 Перевірка звернення за допомогою у списку бажань

Коли запитувач допомоги зробить звернення за допомогою у списку бажань, на 
вашу зареєстровану адресу буде надіслано мейл про це. Зміст звернення за 
допомогою можна перевірити перейшовши за посиланням, вказаним у мейлі.

Якщо Ви хочете щось уточнити у запитувача допомоги, натисніть 
«Зв’язок з запитувачем допомоги», і надішліть повідомлення із 
питанням запитувачу допомоги.
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5. Зробити запит щодо звернення за 
допомогою/припинити його у списку бажань

5.2 Запит змісту звернення за допомогою у списку бажань

2

Перевірте зміст звернення за допомогою у списку бажань, і зробіть 
запит, якщо ви хочете отримати цю допомогу.

Що відбувається після 
надсилання запиту → стор. 12

Натисніть «зробити запит» на сторінці з детальною інформацією про 
звернення за допомогою.

Натисніть «запит».2

1

1
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5. Зробити запит щодо звернення за 
допомогою/припинити його у списку бажань

5.3 Припинення звернення за допомогою у списку бажань

Натисніть «припинення» на сторінці з детальною інформацією про 
звернення за допомогою.

Натисніть «припинення».

1

2

1

2

Якщо ви не погоджуєтесь на допомогу, запропоновану у списку бажань, 
наприклад, тому, що це не та допомога, яку ви шукаєте, відмовтеся від 
неї.
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5. Зробити запит щодо звернення за 
допомогою/припинити його у списку бажань

5.4 Завершення списку бажань

Натисніть «Кінець списку бажань» зі сторінки з детальною 
інформацією про список бажань.
※ Як зайти на сторінку з детальною інформацією про списки 

бажань, розказано на стор. 27.
Коли ви натиснете «припинено», список буде завершено, і всі 
звернення за допомогою в обраному списку бажань буде 
відхилено.

2

1

2

1

Якщо ви отримали допомогу, зареєстровану в списку бажань, або якщо 
допомога вам уже не потрібна, слід припинити список бажань.
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６. Зв'язок з адміністратором

6.1 Спосіб зв'язатися з адміністратором

■ Якщо ви хочете зв'язатися з адміністратором з екрана запиту на допомогу

Ви можете звернутися до адміністратора під час запиту на допомогу, 
тільки якщо його статус «відправлено» або «запит обробляється». 
Переконайтеся, що стан статусу – «Відправлено» або «запит 
обробляється» на сторінці з детальною інформацією про запит на 
допомогу.
※Як зайти на сторінку з детальною інформацією про запити на допомогу, 
розказано на стор. 27.

Натисніть .

Натисніть «Зв’язок з адміністратором».

1

2

1
３

Якщо у Вас виникли проблеми в процесі надсилання запиту на допомогу, 
наприклад, ви не можете зв'язатися з запитувачем послуги, надішліть
повідомлення адміністратору.

2

３

■ Якщо Ви зв'язуєтесь з адміністратором з екрана списку бажань

Натисніть «Зв’язок з адміністратором» зі сторінки з детальною 
інформацією про список бажань.

※Як зайти на сторінку з детальною інформацією про списки бажань, 
розказано на стор. 27.

1

1
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Виберіть спосіб перекладу.
※Повнота і точність перекладу не гарантуються для функції 
автоматичного перекладу. Якщо ви не використовуєте функцію 
автоматичного перекладу, виберіть «ручне введення», і наберіть вручну 
ваш переклад у полі «результат перекладу».
Напишіть повідомлення, і натисніть «переклад».

Перевірте «результат перекладу» та «результат зворотного перекладу», і 
якщо все вірно – натисніть «На екран підтвердження».

Перевірте зміст, який надсилається, і натисніть «Відправити».

１

３
４

６. Зв'язок з адміністратором

6.2 Надсилання повідомлення адміністратору

Етапи надсилання повідомлення вказані нижче.

Адміністратор може зв'язатися з Вами для перевірки змісту та інформування про результати. Коли 
адміністратор опублікує повідомлення, на Вашу зареєстровану адресу буде надіслано мейл про це.

１

２

３

４

２
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７.Перевірка та редагування даних

Натисніть «Моя сторінка» на головному екрані після входу в систему.

Тут можна перевіряти та редагувати зроблені до цього часу запити на 
допомогу та списки бажань.

7.1 Відкрити сторінку з детальною інформацією про запит

на допомогу або список бажань

Перевірити та редагувати запит на допомогу

●Якщо ви самостійно знайшли інформацію про допомогу 
та зробили запит на допомогу → стор. 29

●Якщо Ви зробили запит на допомогу зі списку бажань →
стор. 31

Перевірити та редагувати список бажань →
стор. 33

Перевірити статус→ стор. 29,31,32

Запити на допомогу, зроблені дотепер

Список побажань, складений дотепер
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７. Перевірка та редагування даних

＜Довідка＞Про кожну вкладку

〇Запит на допомогу

Тимчасово збережений список：зі статусом «тимчасове зберігання»

Запит, що очікує на розгляд：зі статусом «відправлено»

Активний запит：зі статусом «в процесі запиту»

Завершення：зі статусом, відмінним від вищезазначених

〇Список бажань

Звернення для списку бажань：список звернень за допомогою 
стосовно створених списків бажань

Тимчасова реєстрація：зі статусом «тимчасова реєстрація»

Підтвердження адміністратором：зі статусом «підтверджується 
адміністратором»

Реєстрація：зі статусом «зареєстровано»

Завершення：статус завершено або скасовано

1

２

３

４

５

６

７

8

9

1 ２ ３ ４

５ ６ ７ 8

9



29

Статус Пояснення

Тимчасово 
зберегти

За введеними даними не виконано запит на допомогу.
※Для того, щоб зробити запит на допомогу, слід виконати 
операцію «Відправити».
※Для знищення тимчасово збережених даних, слід виконати 

операцію «Скасувати».

Відправити Опрацьовується запит на допомогу.
※Щоб відмінити запит на допомогу, слід виконати операцію 

скасування.

Запит 
обробляється

Запитувач допомоги або адміністратор відповідають на запит 
на допомогу.
※Операцію скасування виконати неможливо, тому якщо Ви 
хочете скасувати запит, зверніться до запитувача допомоги 
або адміністратора.

Завершення
（є збіг）

Є збіг, процедуру завершено. У випадку запиту на товари, 
узгодження завершується, коли товари доставлено особі, яка 
їх запитувала; у випадку запиту на послуги, узгодження 
завершується, коли прийнято рішення про те, що послугу 
буде отримано.

Завершення
（немає 
збігу）

Збігу немає, процедуру завершено.

Скасовано Запит на допомогу скасовано, процедуру завершено.

Зупинено Якщо у запиті на допомогу була помилка, він буде 
позначений не як «Запит обробляється», а як «Зупинено».

7.2 Перевірка статусу запиту на допомогу

７. Перевірка та редагування даних

Перевірте статус. Види та значення статусів подані у нижченаведеній 
таблиці.
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Статус запиту на допомогу можна змінити, якщо його стан – «Тимчасово 
зберегти» або «Відправити». Перевірити поточний статус можна зі сторінки 
з детальною інформацією про запити на допомогу.
※Як зайти на сторінку з детальною інформацією про запити на допомогу, 
розказано на стор. 27.

Натисніть «оновлення запиту», якщо Ви хочете змінити статус.

1

2

7.3 Зміна статусу запиту на допомогу

2

1

Виберіть «Відправити», якщо ви хочете зробити запит на допомогу 
на основі введеної інформації, і «Скасовано» – якщо ви хочете 
скасувати запит на допомогу.

Натисніть «Тимчасово зберегти/Відправити/Скасовано», коли 
введення завершено.

4

3

4

７. Перевірка та редагування даних

2

1

3
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Перевірте статус. Види та значення статусів подані у нижченаведеній
таблиці.

7.4 Перевірка статусу звернення за допомогою у списку бажань

７. Перевірка та редагування даних

Статус Пояснення

Запит 
обробляється

Запит на допомогу був підтверджений запитувачем допомоги 
або адміністратором.
※Операцію скасування виконати неможливо, тому якщо Ви 
хочете скасувати запит, зверніться до запитувача допомоги 
або адміністратора.

Завершення
（є збіг）

Є збіг, процедуру завершено. У випадку запиту на товари, 
узгодження завершується, коли товари доставлено особі, яка 
їх запитувала; у випадку запиту на послуги, узгодження 
завершується, коли прийнято рішення про те, що послугу 
буде отримано.

Завершення
（немає 
збігу）

Збігу немає, процедуру завершено.

Зупинено Якщо у запиті на допомогу була помилка, він буде 
позначений не як «Запит обробляється», а як «Зупинено».

Статус Пояснення

Звернення за 
допомогою

Запитувач допомоги виконав звернення за допомогою стосовно 
списку бажань. Виконайте «запит на допомогу» або 
«припинення».

Припинення 
переміщеною 
особою

Звернення за допомогою від запитувача допомоги припинено.
(Включно із припиненням внаслідок завершення або скасування 
побажання)

●Список статусів до запиту на допомогу

● Список статусів після запиту на допомогу



32

Статус Пояснення

Тимчасова 
реєстрація

Зміст створеного списку бажань тимчасово зберігається.
※Для того, щоб опублікувати список бажань, слід змінити 
статус на «Адміністратор перевіряє».
※Для знищення тимчасово зареєстрованого змісту, слід 
виконати операцію скасування.

Адміністратор 
перевіряє

Список бажань надіслано, адміністратор перевіряє його зміст.

Реєстрація Адміністратор завершив перевірку змісту, й інформацію було 
надано запитувачу допомоги.
※Операцію скасування виконати неможливо, тому якщо Ви 
хочете скасувати список бажань, зверніться до адміністратора.

Завершення Є збіг, і список бажань завершено.
※Якщо Ви отримали допомогу по бажаним товарам або 
послугам, або якщо вони Вам більше не потрібні, змініть 
статус на «Завершення».

Скасовано Зареєстрований список бажань було відкликано переміщеною 
особою.
※Скасування можливе, якщо статус – «Тимчасова реєстрація» 
або «Адміністратор перевіряє».

Перевірте статус. Види та значення статусів подані у нижченаведеній 
таблиці.

7.5 Перевірка статусу списку бажань

７. Перевірка та редагування даних
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Натисніть «редагувати список бажань».
※Редагування списку бажань можливе тільки тоді, коли статус –

«Тимчасова реєстрація» або «Адміністратор перевіряє».

1

7.6 Редагування списку бажань

７. Перевірка та редагування даних

Виберіть «Адміністратор перевіряє», якщо ви хочете повноцінно 
зареєструвати те, що мало статус «Тимчасова реєстрація», або хочете 
ще раз зареєструвати те, що Ви поредагували.
Якщо Ви хочете скасувати список бажань, виберіть «Скасовано».

Коли введення завершено, натисніть «до екрану підтвердження».

1

2

3

2

3
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7.7 Перевірка повідомлень

７. Перевірка та редагування даних

Коли адміністратор або запитувач допомоги надсилає Вам повідомлення, на 
Вашу зареєстровану електронну адресу надсилається мейл. 
Ви можете перевірити повідомлення, перейшовши за посиланням в мейлі.

Ви також можете перевірити повідомлення, виконавши наведені нижче дії.

Перевірте «Список із повідомленнями» з екрана «Моя сторінка»

Натисніть на номер запиту або номер списку бажань, і перевірте
сторінку з детальною інформацією.

※Для оновлення інформації, слід натиснути кнопку 「更新」
(«Оновлення»). Майте на увазі, що інформацію не буде оновлено, 
навіть якщо Ви зайдете на сторінку ще раз. 

1

2
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