
Інструкція по налаштуванню накладання КЕП з 

використанням апаратних носіїв для зберігання ключів   
   

1. Завантажте файл з сертифікатами акредитованих центрів сертифікації ключів за 

посиланням:  https://ca.informjust.ua/download/Soft/CACertificates.p7b. За потреби скопіюйте 

посилання у браузер та перейдіть за ним.   

2. Створіть на диску C:\ папку з назвою «Сert» та скопіюйте туди файл з 

сертифікатами, що був завантажений у попередньому пункті.    

Папка C:\Сert  з файлом сертифікатів матиме наступний вигляд:    

 

3. Завантажте та встановіть агент підпису за посиланням:   

http://iit.com.ua/download/productfiles/EUSignWebInstall.exe.    

На операційних системах Windows 7 та вище встановлювати програмне забезпечення 

потрібно від імені  адміністратора системи.   

4. Запустіть «ІІТ Користувач ЦСК-1.3. Агент підпису» та натисніть кнопку 

«Зупинити»:   
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5. Для налаштування параметрів натисніть кнопку «Встановити»:   

 

6. На вкладці «Агент підпису» додайте у довірені веб-сайти адреси ЄДЕБО 

(http://www.edbo.gov.ua) та тестової ЄДЕБО (http://www.edbo.gov.ua:9090).    

Після цього натисніть кнопку «Застосувати»:   
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7. На вкладці «Криптографічна бібліотека», оберіть «фіксовані параметри» та 

натисніть кнопку «Встановити»:   

 

8. На вкладці «Файлове сховище» вкажіть «Каталог з сертифікатами та СВС», 

натиснувши кнопку «Змінити»,  - папку C:\Сert, яку створили у п.1:    

 

   

   

   

   

      

      



9. Якщо для доступу до ІНТЕРНЕТ у вашій локальній мережі використовується

ПРОКСІ-СЕРВЕР, оберіть вкладку «Proxy-сервер» та вкажіть параметри підключення. В 

іншому випадку – перейдіть до наступного пункту.

   

10. На вкладках «OCSP-сервер» та «CMP-сервер» зніміть позначки 

«Використовувати OCSP-сервер» та «Використовувати CMP-сервер»:     

Andrey
Штамп

Andrey
Штамп



 

12. Встановіть в USB-порт комп’ютера апаратний носій з КЕП та натисніть 

«Встановити»:   

  
11.   Послідовно натисніть кнопки « Застосувати»   та « ОК» :      

  

    

    

Andrey
Штамп



 

   

   

У наступному вікні оберіть тип носія КЕП, сам носій (автоматично вказується його 

номер, на скріншоті вказані дані ПРИКЛАДУ), введіть пароль та натисніть «Зчитати» (або 

«Ок»):   

  

    

    



 
13. Якщо все вірно обрано та введено, будуть відображені «Фіксовані параметри 

носія ключової інформації». Для перевірки підпису натисніть кнопку «Перевірити»:    

 

14. З’явиться повідомлення про те, що сертифікат не знайдено. Натисніть «ОК»:   

      

  

    

    

    



    
15. У наступному вікні оберіть ЦСК, в якому отримано ключ підпису (якщо у переліку 

декілька записів щодо СМР-сервера, оберіть перший запис) та натисніть «ОК»:   

 

   

16. У разі успішного завантаження сертифіката з сервера з’явиться повідомлення з 

пропозицією щодо імпортування сертифіката до файлового сховища. Натисніть «Да»:   

Програма запропонує завантажити власний сертифікат. Натисніт ь « Да» :      

      

  

    

    

    



 

17. Після імпортування з’являється наступне вікно з даними сертифіката. Перевірте 

дані та натисніть «Ок»:   

 

   

   

18. Після здійснення усіх необхідних налаштувань та перевірки підпису запустіть 

агент підпису для можливості використання апаратного носія для накладання КЕП в ЄДЕБО:   

      

  

    

    

    

    



 
У разі потреби у додатковому налаштуванні натисніть кнопку «Зупинити» та виконайте 

необхідні дії.    

   

19. Для використання КЕП на захищених носіях (наприклад, «Алмаз», «Кристал») у 

відповідних модулях ЄДЕБО, у вікні підпису встановіть позначку «Використовувати 

апаратний носій ключової інформації», оберіть необхідні параметри носія та натисніть 

«Прийняти»:   

   

   

   

      


