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1. Інструкція щодо порядку реєстрації 

В залежності від потреб користувачів реєстрація проходить у декілька етапів:  

 реєстрація фізичної особи (для користувачів),  

 реєстрація юридичної особи (реєстрація доступна для керівників підприємств або осіб, що мають 

право підпису від імені компанії, або мають доручення). 

Для реєстрації користувача Кабінету інформаційних послуг (КІП) перейдіть за посиланням: 

http://cabinet.smida.gov.ua/registration, або перейдіть на сторінку реєстрації, натиснувши на «Реєстрація» у 

верхньому правому куті головної сторінки. 

Скористайтесь персональним КЕП для первинної ідентифікації.  

 

 

1. Виберіть опцію «Файловий носій», «Захищений носій» або «Носій у складі сервісу» в залежності від типу Вашого 

КЕП.  2. Модуль визначить АЦСК, що надав Вам ключ автоматично, або Ви можете обрати Ваш АЦСК, 

скориставшись списком центрів сертифікації. 3. Вкажіть на файл ключа електронного підпису. 4. Вкажіть пароль 

захисту до ключа. 5. Після заповнення форми натисніть кнопку “Зчитати”. 

1.1. Реєстрація фізичної особи 

Якщо Ви ще не зареєстровані у КІП, то після виконання Вами дій п.1. Інструкція щодо порядку реєстрації 

відкриється форма реєстрації фізичної особи. ПІБ та РНОКПП буде автоматично зчитано з Вашого КЕП. 

 

 

 

http://cabinet.smida.gov.ua/registration
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Заповніть форму, вказавши поштову адресу, контактний телефон, email, та надайте згоду на обробку 

персональних даних. Якщо поле буде заповнено невірно, то система вкаже на це поле, додавши повідомлення 

про помилку. Виправіть дані у цьому полі та підтвердіть реєстрацію, натиснувши «Далі». 

1.2. Реєстрація юридичної особи 

На сторінці https://cabinet.smida.gov.ua/ перейдіть за посиланням «Реєстрація». Виконайте дії п.1 Інструкція 

щодо порядку реєстрації, після чого відкриється форма реєстрації компанії (якщо Ви вже зареєстровані в системі 

та є керівником або особою, що має право підпису від імені компанії). 

https://cabinet.smida.gov.ua/
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Заповніть реєстраційну форму повністю. Будьте уважні: внесені Вами дані будуть використані для формування 

платіжних документів. 

Погодившись з Акцептом умов Договору публічної оферти та Порядком надання інформаційних послуг, тисніть 

кнопку «Далі». 

Якщо форма заповнена вірно, то реєстрація пройде успішно, і користувач побачить повідомлення від системи. 

 

 
 
Після завершення реєстрації Ви зможете авторизуватись у КІП за допомогою КЕП.  
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1.3. Реєстрація юридичної особи за довіреністю 

На сторінці https://cabinet.smida.gov.ua/ перейдіть за посиланням «Реєстрація». Виконайте дії п.1 Інструкція щодо 

порядку реєстрації. Якщо Ви не вказані в ЄДР як особа, що має право підпису, але маєте у складі КЕП ЄДРПОУ 

підприємства, то побачите повідомлення: 

 

 
 

Після натискання Вами кнопки «Довіреність» з’явиться форма реєстрації підприємства з п.1.2. Реєстрація 

юридичної особи. Після заповнення форми для активації реєстрації Вам необхідно звернутися до «Відділу по 

роботі з клієнтами» АРІФРУ та надати довіреність, що містить перелік відповідних повноважень щодо реєстрації 

юридичної особи в для отримання інформаційних послуг Агентства. 

  

https://cabinet.smida.gov.ua/
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2. Інструкція щодо порядку авторизації користувача 

За допомогою браузера перейдіть на сторінку https://cabinet.smida.gov.ua/login. 

У вікні «Вхід у кабінет» скористайтеся файлом або захищеним носієм з чинним кваліфікованим електронним 

підписом (КЕП) керівника або довіреної особи, що вказані у профілі юридичної особи. Для цього оберіть тип 

носія особистого ключа, особистий ключ, введіть пароль захисту ключа та натисніть "Зчитати". Детальну 

інструкцію з використання модулю роботи з КЕП читайте у розділі Підписання КЕП. 

 

Після зчитування КЕП натисніть «Далі».  

 

Зверніть увагу, що Ваш КЕП повинен мати призначення «підпис». Якщо ключ – печатка підприємства, то Ви 

не зможете пройти авторизацію. 

https://cabinet.smida.gov.ua/login
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У списку кабінетів є декілька опцій: 

 кабінет фізичної особи; 

 перелік компаній, з якими пов’язано користувача; 

 реєстрація юридичної особи. 

Користувач може авторизуватись як фізична особа. У кабінеті фізичної особи є можливість розміщувати 

повідомлення від імені зазначеної фізичної особи. 

Якщо користувач пов'язаний з  компанією або декількома - вони будуть вказані у переліку. 

Користувачу потрібно обрати один з варіантів переліку та натиснути кнопку «Далі».  

Після цього користувач авторизується у Кабінеті Інформаційних Послуг SMIDA. 
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3. Історія розміщення інформації 

У Особистому кабінеті користувача на сторінці https://cabinet.smida.gov.ua/history знаходиться вся необхідна 

інформація щодо файлів інформації, які Ви завантажили для оприлюднення/подання. Для зручності 

користування розділ має фільтри для пошуку інформації, що була завантажена в Кабінет. 

 

В цьому розділі можна переглянути статус інформації, що була направлена для оприлюднення у Базі даних 

Агентства чи подана у вигляді звітних даних до Комісії, разом з документами, що були сформовані в процесі 

оприлюднення та/або подання:  

 протокол про отримання,  

 протокол перевірки,  

 довідку про оприлюднення інформації (якщо інформацію було направлено на оприлюднення), 

 квитанцію Комісії та протокол контролю Комісії (у випадку, коли дані були завантажені для відправки до 

Комісії). 

 

 

  

https://cabinet.smida.gov.ua/history


10  

Ми робимо 

інформацію доступною 
x 

4. Інструкція щодо порядку оприлюднення регульованої інформації від 

імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих 

товарних ринків та/або подання звітних даних до Комісії 

Учасник ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків направляє регульовану інформацію 

у форматі XML на оприлюднення після своєї реєстрації та авторизації в інформаційній системі Агентства на сайті 

https://cabinet.smida.gov.ua/, використовуючи Особистий кабінет. На сторінці «Історія розміщення інформації» 

https://cabinet.smida.gov.ua/history натисніть кнопку «Завантажити інформацію». 

 

Оберіть формат файлу для оприлюднення/подання. 

 

 

4.1. Завантаження інформації у форматі файлу XML або PDF 

Окремі електронні документи регульованої інформації для оприлюднення та/або подання до Комісії мають 

надаватися у визначеному форматі (xml або pdf) із застосуванням КЕП учасника фондового ринку (підпису + 

печатки) та мати реєстраційні реквізити суб’єкта подання (дата реєстрації та реєстраційний номер). 

Виконайте дії з розділу Інструкція щодо порядку оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків та/або подання звітних даних до Комісії 

 

 

 

https://cabinet.smida.gov.ua/
https://cabinet.smida.gov.ua/history
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Оберіть формат файлу «Файл xml/pdf».  

 

Натисніть «Обрати файл(и)» та оберіть один або декілька файлів . З’явиться форма для завантаження обраних 

файлів. 
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В залежності від типу інформації форма завантаження файлів буде змінюватись, підлаштовуючись під потреби 

користувача. Заповніть форму повністю, вказавши дані інформації, що завантажується: вихідні реєстраційні 

реквізити документа (номер та дату), тип інформації (для PDF), або оберіть фонд, якщо інформація подається за 

фонд.  

Вкажіть, що ви бажаєте - оприлюднити регульовану інформацію чи подати до НКЦПФР, проставивши галочку у 

відповідне поле. В залежності від типу інформації будуть доступні відповідні варіанти. Ви можете вказати 

обидва варіанти, якщо вони активні. 

 

Натисніть «Підписати» для продовження процедури подачі інформації. Після натискання цієї кнопки Ви вже не 

зможете вносити зміни в інформацію, яку подаєте. 

Детальну інструкцію з накладання підпису залежно від типу носія ключа читайте у пункті Підписання КЕП.  

Після додавання КЕП (підпису та печатки) натисніть «Надіслати інформацію» для відправки підписаного файлу 

в обробку. 

 

Датою та часом (з точністю до секунд) отримання Агентством регульованої інформації вважається момент 

надходження її на сервер Агентства. 

Після відправки підписаної інформації - на електронну пошту суб’єкта подання та в Особистий кабінет надійде 

протокол про отримання. 
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Далі пройде автоматична перевірка отриманої регульованої інформації на відповідність вимогам до формату, 

структури та складу електронних документів визначеним нормативними документами Комісії. За умови 

відповідності регульованої інформації зазначеним вимогам, а також чинності КЕП суб’єкта подання, Агентство 

якнайшвидше направить протокол перевірки в Особистий кабінет, а також на електронну пошту суб’єкта 

подання. 

 

У разі успішної перевірки електронних документів регульованої інформації інформація  буде оприлюднена у 

Базі даних Агентства на сайті https://smida.gov.ua/db. Датою та часом (з точністю до секунд) оприлюднення 

Агентством регульованої інформації вважається момент, коли інформація з’явилася у відкритому доступі у 

мережі Інтернет. 

У разі встановлення невідповідності регульованої інформації суб’єкта подання встановленим Комісією вимогам 

або у разі встановлення Агентством інших причин, що не надають можливості оприлюднити отриману 

регульовану інформацію,  Агентство якнайшвидше направляє  «Протокол перевірки даних» - де зазначає про 

неможливість оприлюднення інформації у вигляді електронного документа (формату HTML), засвідченого КЕП 

Агентства із зазначенням відомостей про причину неможливості оприлюднення.  

У разі успішного оприлюднення, в Особистий кабінет та на електрону пошту надійде довідка про оприлюднення 

інформації у вигляді електронного документа, засвідченого КЕП Агентства. 

https://smida.gov.ua/db
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Якщо користувач обрав «подання до НКПЦФР», то у разі успішної перевірки регламентованих даних Агентство 

якнайшвидше забезпечує передачу їх до Комісії з урахуванням послідовності їх отримання.  

У разі встановлення невідповідності звітних даних встановленим Комісією вимогам або у разі встановлення 

Агентством інших причин - передача Агентством  таких даних до Комісії виключається. В Особистий кабінет та 

на ел.пошту надійде протокол перевірки даних, що містить детальні та вичерпні відомості щодо причин 

припинення подання цих даних. 

Якщо дані були передані до Комісії, то Агентство забезпечує моніторинг обробки переданих даних Комісією, 

результатом якого має бути «Квитанція про одержання» та «Протокол контролю даних» від Комісії. 

4.2. Оприлюднення повідомлення емітента 

Інформація для оприлюднення повідомлення емітента має надаватися у формі електронного документа 

визначеного формату (txt) із застосуванням КЕП учасника фондового ринку (підпису + печатки) та мати 

реєстраційні реквізити суб’єкта подання (дата реєстрації та реєстраційний номер). 

Виконайте дії з розділу Інструкція щодо порядку оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків або подання звітних даних до Комісії.  

 

Оберіть «txt повідомлення». 
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Заповніть форму «Подання інформації», вказавши тип інформації повідомлення, реєстраційні номер та дату 

документу, дату здійснення дії (згідно нпа Комісії), та заповніть поле «Текст повідомлення». 

Натисніть «Підписати» для продовження процедури оприлюднення інформації. Після натискання цієї кнопки Ви 

вже не зможете вносити зміни в інформацію, яку подаєте. 

Після додавання КЕП (підпису та печатки) натисніть «Відправити» для відправки повідомлення в обробку. 

Детальну інструкцію з накладання підпису залежно від типу носія ключа читайте в пункті Підписання КЕП. 

Після відправки Вами підписаної інформації на електронну пошту суб’єкта подання та в Особистий кабінет 

надійде протокол про отримання. 

Далі пройде автоматична перевірка отриманої регульованої інформації на відповідність вимогам до формату, 

структури та складу електронних документів, визначеним нормативними документами Комісії. За умови 

відповідності регульованої інформації зазначеним вимогам, а також чинності КЕП суб’єкта подання, Агентство 

якнайшвидше направить  протокол перевірки в Особистий кабінет, а також на електронну пошту суб’єкта 

подання. 

У разі успішної перевірки електронних документів регульованої інформації інформація  буде оприлюднена у 

Базі даних Агентства на сайті https://smida.gov.ua/db. Датою та часом (з точністю до секунд) оприлюднення 

Агентством регульованої інформації вважається момент, коли інформація з’явилася у відкритому доступі в 

мережі Інтернет. 

Після оприлюднення Агентство якнайшвидше направляє довідку про оприлюднення інформації у вигляді 

електронного документа, засвідченого КЕП Агентства. 

У разі встановлення невідповідності регульованої інформації суб’єкта подання встановленим Комісією вимогам 

або у разі встановлення Агентством інших причин, що не дають можливості оприлюднити отриману регульовану 

інформацію, Агентство направляє довідку про неможливість оприлюднення інформації у вигляді електронного 

https://smida.gov.ua/
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документа (формату HTML), засвідченого КЕП Агентства із зазначенням відомостей про причину неможливості 

оприлюднення. 

4.3. Оприлюднення повідомлення по ст. 44,91 ЗУ «Про АТ» ; ст. 110 ЗУ "Про РК" 

Для оприлюднення повідомлення авторизуйтесь у Кабінеті ІП. В залежності від потреб користувач має змогу 

подати повідомлення від підприємства або від свого імені. Для цього в процесі авторизації потрібно обрати 

кабінет підприємства або кабінет фізичної особи. 

Виконайте дії з розділу Інструкція щодо порядку оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків або подання звітних даних до Комісії.  

 

Оберіть «Повідомлення згідно ст. 44,91 ЗУ "Про АТ"; ст. 110 ЗУ "Про РК"». 
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Заповніть форму «Подання звіту», вказавши тип інформації повідомлення, реєстраційні номер та дату 

документу, код ЄДРПОУ підприємства (про якого Ви розміщуєте інформацію), та заповніть поле «Текст 

повідомлення». 

Натисніть «Підписати» для продовження процедури оприлюднення інформації. Після натискання цієї кнопки Ви 

вже не зможете вносити зміни в інформацію, яку подаєте. 

При відправці повідомлення від імені підприємства користувачу потрібно додати два КЕП (підпис та печатку). 

Якщо користувач публікує повідомлення в кабінеті фізичної особи – то потрібна лише його особиста КЕП. 

Після додавання КЕП натисніть «Відправити» для відправки повідомлення в обробку. Детальну інструкцію з 

накладання підпису залежно від типу носія ключа читайте в пункті Підписання КЕП. 

Після відправки підписаної інформації на електронну пошту суб’єкта подання та в Особистий кабінет надійде 

лист з рахунком на оплату послуги разового оприлюднення. 

Після отримання на рахунок коштів, Агентство у робочі дні протягом 24 годин опублікує повідомлення, якщо  

воно пройде автоматичну перевірку отриманої інформації на відповідність вимогам до формату, структури та 

складу електронних документів, визначеним нормативними документами Комісії. 

Після оприлюднення Агентство якнайшвидше направляє  довідку про оприлюднення інформації у вигляді 

електронного документа, засвідченого КЕП Агентства. 

У разі встановлення невідповідності інформації суб’єкта подання встановленим Комісією вимогам або у разі 

встановлення Агентством інших причин, що не дають можливості оприлюднити отриману регульовану 

інформацію, Агентство направляє довідку про неможливість оприлюднення інформації у вигляді електронного 

документа (формату HTML), засвідченого КЕП Агентства із зазначенням відомостей про причину неможливості 

оприлюднення.  
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5. Перегляд та редагування особистого профілю користувача 

У розділі «Мій профіль» користувач може переглянути особисті дані, перелік пов’язаних з ним компаній та 

перелік своїх прав у цих компаніях. 

 

Для внесення змін в свій профіль натисніть «Редагувати» та внесіть нові дані у форму. РНОКПП та ПІБ 

оновлюються з КЕП автоматично та не редагуються. 

 

Після заповнення форми натисніть «Зберегти» та підтвердіть зміни за допомогою свого КЕП (див. Підписання 

КЕП). 
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6. Перегляд та редагування профілю компанії 

Для перегляду даних компанії перейдіть до розділу «Профіль компанії» в меню Кабінету. 

Профіль компанії складається з декількох розділів: 

 Дані ідентифікаційного бланка; 

 Перелік фондів (за наявності); 

 Перелік довірених осіб компанії. 

 

Для редагування ідентифікаційного бланку натисніть «Редагувати». 
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Оновить дані та натисніть «Зберегти». Редагування потрібно підтвердити КЕП користувача (див. Підписання 

КЕП). 

Увага! Дії з профілем компанії можуть виконувати особи, які мають відповідні права (див. Категорії прав 

довірених осіб). 

6.1. Профіль компанії: Довірені особи. 

6.1.1. Перелік довірених осіб компанії. 
Перелік довірених осіб компанії наведено у вкладці «Довірені особи» розділу «Профіль компанії». У таблиці 

вказані наступні дані: РНОКПП, ПІБ, період зв’язку з компанією (від.. до..) та його права.  
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6.1.2. Додавання довірених осіб до профілю компанії. 
Для додавання довірених осіб до профілю компанії необхідно, щоб зазначена особа була зареєстрована у 

системі. 

Натисніть кнопку «Додати зв'язок» - «довірена особа». 

 

Введіть код РНОКПП у формі додавання зв’язку.  
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Якщо користувач вже зареєструвався, його дані відобразяться у формі. 

 

Вкажіть, позначивши галочками, перелік прав для цього співробітника та період дії зв’язку. Дата завершення не 

обов’язкова для заповнення. Натисніть «Додати зв'язок». 

6.1.3. Категорії прав довірених осіб. 
Перелік прав користувачів поділяється на наступні категорії: 

 Подавати інформацію. Право на завантаження інформації. 

 Переглядати інформацію. Право на перегляд інформації, завантаженої компанією. 

 Редагувати профіль компанії. Право редагувати профіль компанії. 

 Переглядати пов'язаних суб'єктів. Право переглянути перелік довірених осіб компанії та фондів (за 

наявності). 

 Редагувати зв'язки з суб'єктами. Право змінювати права довірених осіб або редагувати термін дії 

зв’язку зі співробітником або фондом (за наявності). 

Категорії «Подавати інформацію», «Переглядати інформацію» поділяються на групи в залежності від категорії 

звіту: 

 Емітенти цінних паперів. 

 Депозитарні установи. 

 Клірингові установи. 

 Організатори торгівлі (Фондові біржі). 

 Торговці цінними паперами. 

 Управителі іпотечним покриттям. 

 .. тощо. 
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Права на групи у кожній категорії можна обрати окремо. 

6.1.4. Редагування прав довірених осіб. 
Для редагування прав довіреної особи відкрийте вкладку «Довірені особи» у розділі «Профіль компанії». У 

переліку зазначені права довіреної особи. Для редагування натисніть кнопку «Редагувати права». Галочками 

позначте необхідні права та натисніть «Зберегти». 

 

6.1.5. Припинення зв’язків з довіреними особами. 
Припинити зв'язок з довіреною особою можна за допомогою кнопки «Припинити зв'язок».  

 

Оберіть дату припинення зв’язку у формі та натисніть «Розірвати». 
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6.2. Профіль компанії: Фонди. 

6.2.1. Перелік фондів, пов’язаних з компанією. 
Оскільки фонди – це окремі юридичні особи із власними реквізитами, у Кабінеті створюється перелік фондів, 

пов’язаних із суб’єктом подання інформації. У переліку пов’язаних фондів відображаються: коди фондів, типи 

зв’язку з цим фондом, а також терміни дії цього зв’язку. 

 

6.2.2. Додавання фонду до профілю компанії. 
Для додавання фонду натисніть «Додати зв'язок» - «фонд» у розділі «Профіль компанії». 

 

Введіть ЄДРПОУ або ЄДРІСІ фонду у форму пошуку та натисніть «Шукати». 
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Якщо такий фонд ще не зареєстровано у системі, то з’явиться форма реєстрації нового фонду. 

 

Заповніть форму, вкажіть тип зв’язку з цим фондом в залежності від форми взаємодії з фондом: КУА-Фонд або 

Адміністратор-Фонд, та натисніть «Додати зв'язок». Підтвердить дію КЕП користувача (див. Підписання КЕП). 

Якщо такий фонд вже зареєстровано у Кабінеті, то форма додавання зв’язку вже міститиме дані про фонд. 
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Оберіть тип зв’язку з фондом та натисніть «Додати зв'язок». Якщо існуючий фонд вже має зв'язок встановленого 

типу з іншою компанією, то система повідомить про це користувача. 

Сформувати рахунок для отримання послуги оприлюднення/подання інформації щодо фонду можливо в розділі 

«Контракти» (див. розділ Інструкція щодо порядку замовлення послуг). Оплата зараховується тільки від 

зазначеного у рахунку Замовника. 

6.2.3. Редагування даних фонду. 
Користувач може відредагувати дані фонду, натиснувши іконку «Редагувати фонд» у переліку фондів. 

 

З’явиться форма з даними фонду для редагування.  
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Після внесення змін натисніть «Зберегти». Підтвердить дію КЕП користувача (див. Підписання КЕП). 

6.2.4. Припинення зв’язку з фондом. 
Щоб припинити зв'язок з фондом, натисніть значок «Розірвати договір».  

 

Вкажіть дату, до якої зв'язок буде активний. Натисніть кнопку «Розірвати договір». 

 

Після розірвання договору з фондом на електронну адресу Агентства office@smida.gov.ua надійде автоматичне 

повідомлення щодо дострокового розірвання договору на підставі п.3.7.9. «Договору публічної оферти про 

надання інформаційних послуг». ДУ «АРІФРУ» формує акти наданих послуг на залишок суми датою розірвання 

договору. 

mailto:office@smida.gov.ua
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7. Інструкція щодо порядку замовлення послуг 

Для зареєстрованих суб’єктів вся інформація стосовно послуг, якими користується компанія, знаходиться у 

розділі «Контракти» та відповідає даним тарифів, розміщених на офіційному веб-сайті Агентства. 

 

У розділі зазначені наступні підрозділи: 

 Послуги суб’єкта. 

 Послуги щодо фондів (за наявністю). 

 Рахунки. 

Переліки послуг містять наступні дані:  

 номер рахунку;  

 код фонду (за наявністю);  

 тип послуги;  

 термін дії послуги;  

 рахунок з можливістю перегляду та друку. 

За допомогою перемикача можна переглядати лише активні послуги, або й ті, що були використані. 

 

Для замовлення послуги натисніть кнопку «Замовити послугу». 
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Оберіть вид послуги та натисніть «Замовити». Для послуг щодо фонду необхідно обрати фонд з переліку фондів. 

 

Новий рахунок з’явиться у переліку рахунків розділу. Рахунок можна буде переглянути, натиснувши «Рахунок», 

та роздрукувати або зберегти на свій комп’ютер. 

Рахунки на сплату послуги щодо разового оприлюднення регульованої інформації створюються у момент 

відправлення підписаного повідомлення по ст. 44,91 ЗУ «Про АТ»; ст. 110 ЗУ "Про РК".  
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8. Підписання КЕП 

8.1. Підписання файловим носієм КЕП 

КЕП повинен використовувати користувач, який має таке право. У вікні віджета підписання виконайте наступні 

дії:   

 

1. Виберіть опцію “Файловий носій”.  2. Модуль визначить АЦСК, що надав Вам ключ автоматично, або Ви можете 

обрати Ваш АЦСК, скориставшись списком центрів сертифікації. 3. Вкажіть файл ключа електронного підпису чи 

печатки. 4. Вкажіть пароль захисту до ключа. 5. Після заповнення форми натисніть кнопку “Зчитати”. 

Модуль підпису обробить наданий КЕП та, якщо він відповідає вимогам, відобразить основні дані цього ключа 

у вікні. 

 

Натисніть «Далі» для накладання підпису. 

У формі подання звіту з’явиться таблиця, де в переліку будуть вказані підписи з призначенням «Підпис» або 

«Печатка». 
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Натисніть кнопку «Підписати» для накладення другого підпису на інформацію, яку Ви подаєте. Для відправки 

інформації Вам потрібно додати два підписи КЕП (підпис та печатка). Послідовність додавання КЕП не важлива. 

Для додавання другого КЕП натисніть кнопку «Підписати» та повторіть дії з підписання модулем. 

 

Після додавання двох підписів КЕП (підпису та печатки) натисніть на «Надіслати інформацію» для відправки 

підписаної форми  в обробку. 

При надсиланні інформації з кабінету фізичної особи потрібен лише один КЕП – особистий підпис фізичної особи 

- власника кабінету. 

8.2. Відмінності у підписанні при використанні захищеного носія КЕП 

Відмінність полягає у тому, що у вікні віджету підписання потрібно обрати другу опцію в переліку «Тип носія» та 

виконати наступні дії: 

 
 

1. Оберіть опцію “Захищений носій”. 2. Модуль визначить АЦСК, що надав Вам ключ автоматично, або Ви можете 

обрати Ваш АЦСК, скориставшись списком центрів сертифікації. 3. Оберіть тип Вашого захищеного носія (якщо не 
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інформацію доступною 
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визначається системою автоматично). 4. Вкажіть пароль захисту до ключа. 5. Після заповнення форми натисніть 

кнопку “Зчитати”. 

8.3. Відмінності у підписанні при використанні носія у складі сервісу 

При використанні носія в складі сервісу оберіть опцію «Носій у складі сервісу» в переліку «Тип носія» та 

виконайте наступні дії: 

 

1. Оберіть опцію “Носій у складі сервісу”. 2. Визначте тип сервісу підпису. 3. Натисніть «Зчитати». 

Наступні дії можуть різнитися в залежності від типу сервісу підпису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція від 16.05.2023р. 


