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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, Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна, Спадкового реєстру, Реєстру спеціальних бланків документів інформаційної 
системи Міністерства юстиції України, Єдиного реєстру довіреностей, 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.7z  або 
nais.gov.ua/download/eunais.exe, nais.gov.ua/download/eunais.7z. 

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. 

https://ca.informjust.ua/download/eunais.exe
https://ca.informjust.ua/download/eunais.exe
http://nais.gov.ua/download/eunais.exe
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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.4): 

 

 

Рис.4 

 

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.5): 

 

 

Рис.5 
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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.6): 

 

 

Рис.6 

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 
28.04.2017 буде припинено. 

 


