
_________________________________________________________________________________________________ 
                   
                                 Генеральна прокуратура України Акредитований центр сертифікації ключів 
                                https://ca.gp.gov.ua 
 

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 
 

Дана інструкція описує порядок введення в дію ключа користувача АЦСК ГПУ з 
використанням «Персонального сервісу», описані дії виконуємо одноразово після отримання 
сертифіката. 

Вимоги до робочої станції користувача   
1. Встановлена остання версія Java (доступна для завантаження з сайту 

https://www.java.com/ru) 
 

2. Наявне підключення до мережі Інтернет. 
 

1. Використання «Персонального сервісу» для активації 
сертифіката користувача АЦСК ГПУ   

1. Перейти за посиланням на сторінку АЦСК ГПУ: 
https://ca.gp.gov.ua/pages/software/psdp; 

2. Після успішного відкриття сторінки необхідно натиснути на «Посилання для 
завантаження додатку»; 

 
 

3. Браузер запропонує завантажити файл sjwsa-gpu.jnlp. Після чого даний файл 
необхідно запустити клікнувши по ньому два рази лівою кнопкою миші; 

 
 

https://www.java.com/ru/
https://ca.gp.gov.ua/pages/software/psdp
https://ca.gp.gov.ua/sjwsa/sjwsa-gpu.jnlp
https://ca.gp.gov.ua/sjwsa/sjwsa-gpu.jnlp
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4. Відкриється застосунок «Персональний сервіс» 
5. Користувачу необхідно: 

 Підключити носій з сертифікатом; 

 У полі «Тип» вибрати «Файл на диску»; 
 Праворуч від поля «Шлях до контейнера» натиснути кнопку « . . . » та обрати 

файл із сертифікатом у форматі .pfx; 
 У полі «Пароль» ввести пароль від контейнеру з сертифікатом; 
 Натиснути «ОК»; 

 
 

6. Вікно застосунку відображатиме дані користувача, серійний номер сертифіката та 
строк його дії. Вікно матиме вигляд, як показано нижче: 

 
 

7. Після чого додаток «Персональний сервіс» можна закривати і переходити на сторінку 
НАЗК. 
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2. Зміна кваліфікованого електронного підпису на сайті НАЗК  
 

1. На сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції, натискаємо на 
блок «Задекларуй»; 

 

 
2. Після завантаження сторінки авторизації натисніть кнопку «Я загубив/змінив свій 

особистий ключ»; 
 

 
 

 

 

https://nazk.gov.ua/
https://portal.nazk.gov.ua/
https://portal.nazk.gov.ua/restore/eusign
https://portal.nazk.gov.ua/restore/eusign
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3. Вкажіть Вашу поштову скриньку (Зазначену в Реєстрі декларацій та на яку надходять 
повідомлення про успішне збереження/подання декларації); 

4. Натисніть кнопку «Вислати код відновлення»; 
 

 
 

5. Зайдіть у поштову скриньку (Зазначену в Реєстрі, яку ви вказували при виконанні 

пункту 2.2 даної інструкції); 

6. Знайдіть лист «Зміна кваліфікованого електронного підпису (ЕЦП) | ЄДИНИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ»; 

7. Для зміни кваліфікованого електронного підпису (ЕЦП) перейдіть за посиланням у 

листі; 

8. Оберіть Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (АЦСК) зі списку: 

 АЦСК Генеральної прокуратури України; 

9. Оберіть файл особистого ключа у форматі .pfx; 

10. Вкажіть пароль від особистого ключа; 

11. Натисніть кнопку «Змінити кваліфікований електроннирй підпис (ЕЦП)»; 

12. Після успішної зміни кваліфікованого електронного підпису (ЕЦП), повертаємося на 

головну сторінку авторизації сайту НАЗК, де знову вказуємо надавача електронних довірчих 

послуг, файл із сертифікатом та пароль від нього. 

 
 
Навчальне відео зміни електронного підпису: https://youtu.be/p-lsOWAeXXg  

https://portal.nazk.gov.ua/login
https://youtu.be/p-lsOWAeXXg

