
Що потрібно, щоб замінити діючий файловий 

ключ на ключ на захищеному носії (далі 

токени) 
 

1. Замовити та сплатити рахунки на отримання токенів та заміну 

ключів. Замовити можна тут. 

2. Отримати токени. 

3. Встановити на токенах паролі розблокування та підпису.                                                

Для того, щоб задати паролі на НОВИЙ(пустий) токен, його необхідно «очистити». При очистці 

токена, якщо на ньому є якісь ключі – вони ЗНИЩУЮТЬСЯ без можливості відновлення!                                                                                                

Для очистки токена, підключить токен до комп`ютера, якщо токенов декілька – підключайте та 

очищайте по черзі. Якщо до комп`ютера вже підключені токени інших установ або ПЗ (наприклад, 

токени банк-клієнтів) – тимчасово ВІДКЛЮЧІТЬ такі токени від комп`ютера. Після підключення 

токена, перейдіть: 

Головне меню – Адміністрування – Сертифікати – Встановлені сертифікати (з лівої сторони); 

Зверху натисніть «Файл» - «Захищений носій (token)» та оберіть пункт «Цілковите очищення»; 

 

Оберіть підключений до комп`ютера пустий токен з написом «без ключів» та натисніть кнопку «ОК»; 

 

Відкриється нове вікно, заповніть поля «Код розблокування» та «Пароль захищеного носія». Код та пароль 

не можуть перевищувати 8 символів. 

Код розблокування потрібно вносити ОБОВ’ЯЗКОВО, тому що, у випадку 7 невірних вводів паролю 

підпису токен блокується і його можливо розблокувати тільки при наявності коду розблокування. 

Пароль захищеного носія – це пароль який ви будете використовувати для підпису (заводський пароль 

https://antra-service.com/zashhishhennye-nositeli/


становить: 12345678).  

  

                                                                                       
Після внесення Коду розблокування та Пароля натисніть знизу кнопку «ОК», буде сповіщення що токен 

очищено успішно – також натискайте «ОК». 

 

4.  Відправити заявки на перевидачу сертифікатів ключів.         

Для цього потрібно: Перейдіть у розділ Адміністрування - Сертифікати - Заявки на сертифікат. 

       Виберіть команду контекстного меню Файл - Сформувати заявки. 

У вікні, що відкриється на виконання команди, натисніть кнопку Замінити чинні:    

У наступному вікні заповніть необхідні поля та оберіть сертифікати, які потрібно перевидати. В полі 

Парольний діалог вкажіть будь-яке слово чи словосполучення, яке слугує підтвердженням в разі, 

якщо потрібно заблокувати даний сертифікат:                       

 

 



Щоб сертифікати були доступні для завантаження, встановіть позначку Надаю згоду на публікацію 

сертифікатів на загальнодоступному ресурсі. Сертифікат буде опублікований на сайті КНЕДП 

"Україна" http://www.uakey.com.ua/, де його можна отримати через мережу Інтернет. Опубліковані 

сертифікати можуть бути завантажені за допомогою автоматичної перевірки зміни статусів 

сертифікатів. 

Перевірте та підтвердіть обрані дані для переходу до наступного кроку. Натисніть кнопку Далі. 

У наступному вікні ознайомтесь з вмістом документа Картка приєднання. Для продовження 

натисніть Підписати та підпишіть документ за допомогою ЕП Директора. 

 

 
 

Відкриється вікно Генерація секретного ключа. Підключіть до комп'ютера захищений носій (токен), 

та встановіть опцію Зберегти секретний ключ на захищений носій. 

 

У полі Захищений носій для збереження секретних ключів натисніть …, у вікні що відкриється 

оберіть назву потрібного захищеного носія: 

http://www.uakey.com.ua/


 

У полі Пароль носія введіть пароль, який використовується для доступу до захищеного носія. 

 

Будьте уважними! Кількість спроб вводу пароля обмежено виробником носія (7 спроб). У разі 

перевищення ліміту спроб захищений носій буде заблоковано. 

 

Для продовження натисніть ОК. Результатом генерації буде створення файлу секретного ключа. Файл 

ключа буде збережений на захищеному носії, про що система оповістить користувача. 

Запуститься процедура підпису заявки. Введіть пароль секретного ключа. Заявка підписується ключем 

сертифіката, який перевидається. 

Надішліть заявку на адресу сервера КНЕДП "Україна", який буде запропоновано програмою. 

5. Підтвердьте наявність заявок.    

 Зателефонуйте за номером телефону, що вказаний в колонці «Для довідок» у розділі  Головне меню – 

Адміністрування – Сертифікати – Заявки на сертифікат 

 

Та уточніть наявність заявок на новий сертифікат на сервері КНЕДП "Україна" 
 

6. Скасуйте діючі файлові сертифікати ключів  

Усі наступні кроки виконуйте ТІЛЬКИ після того, як Вам підтвердять наявність заявок! 

Для скасування сертифікатів: 

Перейдіть: Головне меню – Адміністрування – Сертифікати – Встановлені сертифікати; 

На необхідний сертифікат натисніть правую кнопкою миші та оберіть «Скасувати»; 

 

У документі, що відкрився («Лист про скасування») – у шапці вкажіть дату, довільний номер 

документу та під табличкою з сертифікатом зазначте причину скасування (приклад: зміна 

сертифікатів). 

Підпишіть документ файловим ключом, сертифікат якого Ви скасовуєте, та відправляйте. 

Після відправки Листа про скасування сертифікат потрібно видалити – натисніть правою кнопкою 



миші на сертифікат, що Ви скасовували та оберіть «Видалити сертифікат» та погодьтесь з 

питаннями. 

 

7. Завантажте нові сертифікати.                          

    Завантажити нові сертифікати, ключі від яких вже будуть на токені, Ви можете в розділі 

Адміністрування – Сертифікати – Встановлені сертифікати, натиснувши зверху пункт «Правка» - 

«Завантажити з інтернету». 

 

8. Зареєструйте нові сертифікати. 

Після скасування старих та отримання нових сертифікатів необхідно відправити ДПС будь який 

електронний документ (запит, звіт, тощо) та дочекатися позитивної Квитанції №1. Вона буде свідчити, 

що сертифікати Керівника та Печатки зареєстровані. 

Якщо крім сертифікатів Керівника та Печатки є сертифікати Головного бухгалтера та /або 

Співробітників після реєстрації сертифікатів Директора потрібно відправити J1391103 (для юридичних 

осіб) та F1391103 (для фізичних осіб) на Головного бухгалтера та / або Співробітників (документ 

створюється в поточному періоді). 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

У випадку 7 невірних вводів паролю - токен блокується! Але, якщо на токені 

заданий Код розблокування, то після блокування токен можливо буде розблокувати та 

використовувати далі у звичайному режимі.  

Код розблокування можливо задати ТІЛЬКИ на новий токен (!), на 

якому ВІДСУТНІ секретні ключі (!!) – тобто, на токен що є ПУСТИМ (!!!). 

 

 

  

. 

 


