Користувач
1. З’явитися до Віддаленого центру реєстрації для отримання ключів ЕЦП,
маючи при собі наступні документи:
 оригінал паспорта;
 оригінал службового посвідчення;
 наказ, або виписку з наказу про призначення на посаду, засвідчену
належним чином;
2. Звернутись до оператора реєстрації для проведення процедури реєстрації.
3. Під час реєстрації придумати та повідомити оператору фразу-пароль,
необхідну для блокування сертифікату за телефоном. Запам’ятати фразупароль.
4. Отримати від оператора стартові ключі на носії ключової інформації (НКІ)
та пароль доступу до ключа.
5. Розписатися в «Журналі видачі носіїв ключової інформації».
6. Розписатися на 2-х паперових екземплярах роздрукованих стартових
сертифікатів. Отримати один екземпляр.
7. Отримати у оператора технологічний НКІ (порожня флешка).
8. Підключити особистий та технологічний НКІ до відокремленого від
мережі комп’ютера в Центрі реєстрації.
9. Стартувати програму
стартового ключа.
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10.За допомогою програми згенерувати робочі ключі. Ввести новий пароль
доступу до контейнера з робочими ключами. Запам’ятати пароль
доступу до ключа. Пароль має відрізнятись від паролю до стартового
ключа та зберігатись в таємниці від усіх.
11.Запит на формування сертифіката відкритого ключа записати на
технологічний НКІ.
12.Передати технологічний НКІ адміністратору реєстрації.
13.Отримати інструктаж з правил поводження з ключовими документами та
носіями.
14.Розписатись в «Журналі ознайомлення з правилами поводження з
ключовими документами і носіями».

15.Отримати копію «Інструкції щодо поводження з ключовими документами
і носіями».

Два варіанта введення робочих ключів в дію:
1
16.Ввід робочих ключів в дію за допомогою Модуля генерації ключів у
Центрі реєстрації.
16.1. Дочекатись формування сертифікату у ЦСК та надходження його до
Центру реєстрації.
16.2. Отримати у адміністратора реєстрації сертифікат на технологічному
НКІ.
16.3. Підключити особистий та технологічний НКІ до відокремленого від
мережі комп’ютера в центрі реєстрації.
16.4. Стартувати програму «Модуль генерації ключів» за допомогою
робочого ключа. Робочі ключі автоматично вводяться у дію і можуть
використовуватись в системі ЄРДР.
16.5. Повернути адміністратору реєстрації технологічний НКІ.
2
16.

Ввід робочих ключів в дію за допомогою ЄРДР на робочому місці.

16.1. Підключити особистий НКІ до робочого комп’ютера.
16.2. Запустити web-браузер та ввійти до ЄРДР.
16.3. Ввести пароль доступу до особистого ключа.
Робочі ключі автоматично вводяться у дію.

