Шановні користувачі Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України!
Відповідно до статті 5 Закону України «Про електронний цифровий підпис» із
змінами, внесеними згідно із Законом №1666-VIII від 06 жовтня 2016 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на
нерухоме майно та захисту прав власності» (далі – Закон), державні реєстратори прав на
нерухоме майно, державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, нотаріуси (далі – Користувачі) повинні використовувати лише
захищені носії особистих ключів - надійні засоби електронного цифрового підпису, що
призначені для зберігання особистого ключа та мають вбудовані апаратно-програмні
засоби, що забезпечують захист записаних на нього даних від несанкціонованого доступу,
від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх
копіювання.
З метою реалізації вимог Закону, Міністерством юстиції України прийнято наказ від
31.10.2016 №3086/5 «Про врегулювання відносин з використання захищених носіїв
особистих ключів» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.10.2016 за
№1410/29540) (далі – Наказ), відповідно до вимог якого, державні реєстратори прав на
нерухоме майно, державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, нотаріуси використовують захищені носії особистих ключів з
моменту впровадження відповідного програмного забезпечення Єдиних та Державних
реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, що забезпечує використання таких
носіїв, але не пізніше 31 березня 2017 року.
Державним підприємством «Національні інформаційні системи», як технічним
адміністратором Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, протягом
листопада - грудня 2016 року здійснено заходи щодо забезпечення сумісності з
програмним забезпеченням реєстрів захищених носіїв ключової інформації.
Технічні можливості програмного забезпечення Єдиного реєстру спеціальних
бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру
громадських об’єднань, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень,
Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру
довіреностей, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань приведено у відповідність до вимог Закону
та Наказу до 31 грудня 2016 року.
З 00:00 годин 03 січня 2017 року програмне забезпечення всіх реєстрів буде
переведено в режим роботи із підтримкою одночасно незахищених носіїв ключової
інформації (USB-flash, CD тощо) та захищених носіїв ключової інформації.
З 00:00 годин 01 квітня 2017 року програмне забезпечення Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб реєстрів
буде переведено в режим роботи із підтримкою виключно захищених носіїв ключової
інформації.
Для отримання можливості Користувачів Єдиних та Державних реєстрів працювати
в новому режимі роботи, необхідно здійснити оновлення програмного забезпечення
шляхом завантаження та запуску інсталяційного пакету, доступного за посиланнями:
ca.informjust.ua/download/eunais.exe,
ca.informjust.ua/download/eunais.zip
або
nais.gov.ua/download/eunais.exe, nais.gov.ua/download/eunais.zip.
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У разі виникнення питань щодо здійснення оновлення програмного забезпечення
та його роботи із підтримкою захищених носіїв ключової інформації, просимо звертатись
на гарячу лінію Контакт-центру Державного підприємства «Національні інформаційні
системи» 0-800-50-85-84 або до регіональних філій підприємства.
З питань придбання захищених носіїв ключової інформації, генерації особистих
ключів, отримання посилених сертифікатів відкритих ключів та одночасно ідентифікаторів
доступу до Єдиних та Державних реєстрів у форматі єдиного вікна, що дозволить значно
скоротити час очікування, пропонуємо звертатись до найближчої філії Акредитованого
центру сертифікації ключів органів юстиції України: ca.informjust.ua.
Увага!
Використання захищених носіїв ключової інформації передбачає нову
генерацію ключів та формування посилених сертифікатів відкритих ключів.
Копіювання раніше отриманих особистих ключів на захищені носії є
технічно неможливим.
Інформація щодо модельного ряду, експертних висновків Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України та акційної вартості захищених носіїв
ключової інформації, яка діє до 01.04.2017, знаходиться за посиланням:
Постачання захищених носіїв ключової інформації для органів державної влади та
місцевого самоврядування, підприємств та установ державної форми власності, що
фінансуються за рахунок державного бюджету, здійснюється за типовим Договором
купівлі-продажу через філії Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції
України, розташовані в обласних центрах України.
Форма типового Договору купівлі-продажу для органів державної влади та
місцевого самоврядування, підприємств та установ державної форми власності
знаходиться за посиланням:
Інші юридичні особи - державні реєстратори та нотаріуси можуть придбати
захищені носії ключової інформації без укладання договору за умови передплати носіїв в
режимі он-лайн або за квитанцією, розмішеною на сайті Акредитованого центру
сертифікації ключів органів юстиції України.
Оплата он-лайн для юридичних осіб*:
Оплата он-лайн послуг ЕЦП та захищеного носія "Кристал-1" для юридичних осіб:
Оплата он-лайн послуг ЕЦП та захищеного носія "Алмаз-1К" для юридичних осіб:
* Оплата включає 2 роки обслуговування сертифіката відкритого ключа. Для отримання інформації щодо іншого складу послуг
зверніться до сайту ca.informjust.ua

Оплата он-лайн для нотаріусів*:
Оплата он-лайн послуг ЕЦП та захищеного носія "Кристал-1" для нотаріусів:
Оплата он-лайн послуг ЕЦП та захищеного носія "Алмаз-1К" для нотаріусів:
* Оплата включає 2 роки обслуговування сертифіката відкритого ключа. Для отримання інформації щодо іншого складу послуг
зверніться до сайту ca.informjust.ua

nais.gov.ua

0-800-50-84-85

Форми квитанцій на оплату для юридичних осіб*:
Квитанція на оплату послуг ЕЦП та захищеного
носія "Кристал-1" для юридичних осіб:

Приклад заповнення
квитанції:

Квитанція на оплату послуг ЕЦП та захищеного
носія "Алмаз-1К" для юридичних осіб:

Приклад заповнення
квитанції:

* Оплата включає 2 роки обслуговування сертифіката відкритого ключа. Для отримання інформації щодо іншого складу послуг
зверніться до сайту ca.informjust.ua

Форми квитанцій на оплату для нотаріусів*:
Квитанція на оплату послуг ЕЦП захищеного
носія «Кристал-1» для нотаріусів:

Приклад заповнення
квитанції:

Квитанція на оплату послуг ЕЦП захищеного
носія "Алмаз-1К" для нотаріусів:

Приклад заповнення
квитанції:

* Оплата включає 2 роки обслуговування сертифіката відкритого ключа. Для отримання інформації щодо іншого складу послуг
зверніться до сайту ca.informjust.ua
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Інструкція з використання програмного забезпечення для доступу до Єдиних та
Державних реєстрів Міністерства юстиції України із захищеними носіями ключової
інформації
Ця інструкція стосується використання програмного забезпечення у вигляді
окремих додатків операційної системи Windows XP - Windows 10 для доступу до: Єдиного
реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру громадських
формувань, Реєстру громадських об’єднань, Єдиного державного реєстру виконавчих
проваджень, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру,
Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру актів цивільного стану громадян,
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань із забезпеченням
підтримки захищених носіїв ключової інформації.
Підтримка захищених носіїв ключової інформації забезпечується шляхом
завантаження та запуску інсталяційного пакету, доступного за посиланнями:
ca.informjust.ua/download/eunais.exe,
ca.informjust.ua/download/eunais.zip
або
nais.gov.ua/download/eunais.exe, nais.gov.ua/download/eunais.zip.
Для встановлення інсталяційного пакету необхідно натиснути кнопку «Далі»
інтерфейсу програмного забезпечення (Рис.1):

Рис.1
Увага!
Запуск інсталяційного пакету можливий не раніше 00 годин 00 хвилин
03 січня 2017 року. В іншому випадку буде видано повідомлення про
помилку інсталяції.
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Після запуску встановлення інсталяційного пакету короткочасно з’явиться вікно із
відображенням перетікання процесу інсталяції (Рис.2):

Рис.2
Для завершення інсталяції в наступному вікні інтерфейсу користувача програмного
забезпечення необхідно натиснути кнопку «Завершити» (Рис.3):

Рис.3
Після завершення інсталяції всі програмні додатки доступу до Єдиних та Державних
реєстрів будуть готові до роботи із захищеними носіями ключової інформації.
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Після запуску програмного додатку доступу до Єдиних та Державних реєстрів,
операції з полями інтерфейсу користувача «Логін користувача», «Пароль користувача» та
«Тип підключення» здійснюються у звичайному режимі (Рис.1):

Рис.1
Підтвердженням готовності програмного додатка до роботи із захищеними
носіями ключової інформації є відображення типу та серійного номеру носія у полі
«Носій» інтерфейсу програмного забезпечення (Рис.2):

Рис.2
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Звертаємо увагу на те, що у разі використання захищеного носія ключової
інформації, після введення пароля до особистого ключа у полі «Пароль доступу»,
необхідно проставити відмітку у полі «Використовувати пароль доступу», після чого поле
«Пароль захисту особистого ключа» заповнюється автоматично (Рис.3):

Рис.3
Подальші операції із реєстрації посиленого сертифіката відкритого ключа, який
відповідає особистому ключу, згенерованому на захищеному носієві ключової інформації,
та робота із програмним додатком доступу до Єдиних та державних реєстрів,
здійснюється у звичайному режимі.
Увага!
Доступ державних реєстраторів прав на нерухоме майно, державних
реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, нотаріусів до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства
юстиції України з використанням незахищених носіїв ключової інформації з
01.04.2017 буде припинено.
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