
Інструкція з оновлення програмного забезпечення для доступу до Єдиних та 

Державних реєстрів Міністерства юстиції України із захищеними носіями особистих ключів  

 

З 10:00 год 30.07.2017 програмне забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, за 

винятком програмного забезпечення, яке використовує технологію веб-браузерів, 

потребуватиме оновлення. 

Оновлення програмного забезпечення для підтримки захищених носіїв особистих 

ключів виконується шляхом завантаження та запуску інсталяційного пакету, який буде  

доступний за посиланнями:  

ca.informjust.ua/download/eunais.exe 

ca.informjust.ua/download/eunais.7z  

nais.gov.ua/download/eunais.exe 

nais.gov.ua/download/eunais.7z  

Звертаємо Вашу увагу на те, що вищевказані посилання стануть доступними для 

завантаження з 10:00 год 30.07.2017. 

У разі виникнення питань щодо здійснення оновлення програмного забезпечення та 

його роботи із підтримкою захищених носіїв особистих ключів, просимо звертатись на гарячу 

лінію Контакт-центру Державного підприємства «Національні інформаційні системи» 0-800-

50-85-84 або до регіональних філій підприємства. 

  

https://ca.informjust.ua/download/eunais.exe
https://ca.informjust.ua/download/eunais.exe
https://ca.informjust.ua/download/eunais.7z
http://nais.gov.ua/download/eunais.exe
http://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 10 годин 00 хвилин 
30 липня 2017 року. В іншому випадку буде видано повідомлення про 
помилку інсталяції. 



 

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 особистих ключів. 



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 

особистих ключів є відображення типу та серійного номеру носія у полі «Носій» інтерфейсу 

програмного забезпечення (Рис.5): 

 

 

Рис.5 



 

Звертаємо увагу на те, що у разі використання захищеного носія особистих ключів, 

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 

Після натискання кнопки «Увійти» з’явиться вікно підтвердження процедури 

автентифікації (Рис.7): 

 

 

Рис.7 

Увага!  

Не від’єднуйте носій з особистим ключем від комп’ютера протягом усього часу 

роботи з реєстрами. У випадку від’єднання Ви отримаєте повідомлення про 

помилку операції з особистим ключем.  


