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Инструкція по формуванню заявок на сертифікати 
 

Для створення заявки на отримання сертифікату ЕЦП у програмі MEDOC 
IS Вам необхідно перейти у розділ "Сертифікати", який знаходиться у 
розділі головного меню "Адміністрування" 

 

 
Даний розділ призначений для формування заявок на отримання сертифікатів в аккредитованому 

сертифікаційному центрі "Україна". 

Формування заявки на отримання сертифікатів відкритих ключів відбувається на підставі самостій-

но сгенерованих особистих секретних ключів керівників і установи (аналог печатки), а також для особи, 

яка підписуватиме Податкові накладні та Додаток № 2 до податкової накладної. 

Секретні ключі не надаються до сертифікаційного центру, вони зберігаються безпосередньо у поса-

дової особи. Представникам компанії «С-Профіт» Ви маєте передати сформовані у програмному компле-

ксі файли заявок (вони мають розширення .рсk). На основі заявок будуть сформовані відповідні сертифі-

кати ЕЦП.  

Користувач програмного комплексу "M.E.Doc IS" не може самостійно відправити заявку на отри-

мання сертифікату електронною поштою. Для відправлення заявки електронною поштою необхідний 

електронний підпис адміністратора реєстрації (вповноваженого співробітника сертифікаційного центру). 

За додатковими поясненнями та подальшого надання допомоги зверніться до представника продавця.  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Крок 1. Створення заявки на отримання сертифікату 
 
 

Важливо! Заявки на отримання сертифікатів ЕЦП створюються на підставі даних, внесених у картку 

підприємства.  

Перед початком формування заявок на отримання сертифікатів переконайтесь, що картка підприємства 

заповнена в повному обсязі. 

 

1. Для створення заявки на сертифікат скористайтесь одним із наступних способів:  

- на панелі інструментів натисніть кнопку Сформувати заявки;  

- виберіть команду Файл/Сформувати заявки; 

- у контекстному меню оберіть команду Сформувати заявки; 

- натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I.  

   

2. Відкриється вікно Формування заявок на сертифікат в АЦСК "Україна". Уважно прочитайте угоду 

про відповідальність за збереження секретних ключів та погодьтесь з умовами угоди.  

 

 

3. Вкажіть прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка уповноважена отримати сертифікати для установи та 

її контактний телефон. Це будь-яка особа, до якої можна звернутись в разі виникнення питань, пов'яза-
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них з сертифікатами ЕЦП. Ці відомості автоматично додадуться в поля електронної заявки на отримання 

сертифікатів. 

 

В полі "Парольний діалог" необхідно вказати діалог-пароль. Це будь-яке слово чи словосполучення, що 

слугує підтвердженням в разі, якщо потрібно відкликати або заблокувати даний сертифікат.  

 

Далі слід вказати, які саме заявки формувати: на отримання сертифікатів підписання та сертифікатів ши-

фрування.  

 

Для шифрування звітності, яка відправляється в контролюючі органи, використовується сертифікат ши-

фрування печатки установи. Відповідна галочка встановлена за замовчанням (див. малюнок).  

 

Сертифікати шифрування інших типів використовуються для довільного підписання документів.  

 

Сертифікати фізичної особи не використовуються в програмі "M.E.Doc IS". 

 

Вони призначені для використання в проектах "Декларування доходів громадян", "M.E.Doc on-line", 

"Твій Час".  

 

"M.E.Doc IS" надає лише можливість сформувати заявки на отримання цих типів сертифікатів. При ви-

борі даного типу заявок програма видасть попередження користувачу. 

Для фізичних осіб Заявки на сертифікат завжди створюються в повному комплекті: Заявка на сертифікат 

підписання та Заявка на сертифікат шифрування. 

 

Встановіть галочку напроти потрібних заявок і натисніть Створити. 

 
 
  
 

Примітка:  ЕЦП співробітника - надає право певному співробітнику підприємства (окрім керівника та 

бухгалтера) підписувати Податкові накладні та Додаток № 2 до податкової накладної. 
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Якщо було відредаговано дані в групі Організація, то нові значення будуть додаватись лише у докумен-

ти, що були створені після редагування.  

4. В окремих вкладках відкриються обрані вами заявки та Картка приєднання. Більшість полів зая-

вок заповнюються автоматично даними із картки підприємства. Якщо у картці підприємства відсутні 

данні, що являються необхідним мінімумом для заявки - заповніть їх вручну. 

 

Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування. 

 

 Крок 2. Заповнення Картки приєднання 
 
Картка приєднання до "Договору про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслу-

говування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису (далі – Картка 

приєднання )" містить низку полів, які необхідно заповнити вірно та відповідно даним з установчих до-

кументів. 
 

Пояснення до заповнення деяких полів Картки при'єднання 
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Пояснення до заповнення деяких полів Картки при'єднання 

Поле 1 Для юр. осіб - вказується повна назва згідно виписки/свідоцтва  

Для ФОП - повністю прізвище, ім'я та по батькові повністю, крім того перед прізвищем 

необхідно дописати "ФОП (ФОП Іванов Петро Сидорович) 

Поле 2 Для юр. осіб - вказується повна юридична адреса підприємства, згідно установчих доку-

ментів. (Не пропускайте районів, корпусів та ін..) 

Для ФОП - вказується повна адреса, за якою зареєстрована ФОП 

Поле 3 Для юр. осіб - вказується ЄДРПОУ підприємства. 

Для ФОП - вказується ЄДРПОУ ФОП  

Поле 4 Вказується ІПН. У випадку, якщо юридична особа або ФОП є платником ПДВ 

Поле 5 Вказується номер банківського рахунку. (Поле не є обов'язковим) 

Поле 6 Вказується назва банка.  (Поле не є обов'язковим)  

Поле 7 Вказується МФО банка. (Поле не є обов'язковим)  

Поле 8 Вказується телефон відповідальної особи 

Поле 9 Вказується діюча електронна пошта відповідальної особи 

Поле 10 Вказується дата створення заявок. (Зверніть увагу, дата заповнення КП не може бути 

пізніше, ніж дата створення заявок)  

Поле 11 Вказується ФІО (повністю) особи, яка звертається за сертифікатами. Це можу бути дирек-

тор або довірена особа. 

Поле 12 Вказується посада особи, яка звертається за сертифікатами. Якщо за сертифікатами звер-

нулася довірена особа, поле можна не заповнювати 

Поле 13 Вказується, на підставі чого уповноважена особа має право підпису документів. Для ди-

ректора - статут/ наказ. Для довіреної особи - довіреність 

 
 
 
 
 
 

Крок 3. Заповнення полів заявки 
 

- Заповнення заявки на підпис фізичної особи (директор/бухгалтер/ФОП) 
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Номер поля 
Юридична особа 

 

Фізична особа-підприємець 

 

Поле  1.1 
Вказується прізвище та ініціали особи, на 

яку формується сертифікат.  
Вказується прізвище та ініціали ФОП. 

Поле  1.2 
Вказується код за ДРФО особи, на яку фо-

рмується сертифікат. 
Вказується код за ДРФО ФОП. 

Поле  1.3 Вказується ФІО особи повністю. Вказується ФІО ФОП повністю. 

Поле  1.4 
Вказується посада особи. У чіткій відпові-

дності до наказу про призначення. 
Поле заповнювати не обов'язково. 

Поле  1.5 
Вказується найменування юридичної осо-

би за установчими документами 
Вказується прізвище та ініціали ФОП 

Поле  1.6 
Вказується код ЄДРПОУ юридичної осо-

би. 
Вказується код за ДРФО ФОП. 

Поле  1.7 

Вказується область та місто, в яких зареєс-

трована юридична особа. (Не забувайте 

вказувати адм. одиниці - місто, село, смт. 

та ін.). 

Вказується область та місто, в яких 

зареєстрована ФОП. (Не забувайте 

вказувати адм. одиниці - місто, село, 

смт. та ін.). 

Поле  1.8 
Важливо вказати електронну адресу. Інші 

поля заповнювати не обов'язково. 

Важливо вказати електронну адресу. 

Інші поля заповнювати не обов'язково 

Поле  1.9 
Поле заповнюється автоматично після ге-

нерації ключа. 

Поле заповнюється автоматично піс-

ля генерації ключа. 

Поле  3.1 Відмітка ставиться у клітинці "Так". Відмітка ставиться у клітинці "Так". 

Поле  3.2 Поле заповнюється автоматично. Поле заповнюється автоматично. 

Поле  3.3 
Заповнюється у випадку, якщо сертифікат 

видається наперед. 

Заповнюється у випадку, якщо сер-

тифікат видається наперед. 

Поле  3.4 
Заповнюється у випадку, якщо сертифікат 

видається більше ніж на рік. 

Заповнюється у випадку, якщо сер-

тифікат видається більше ніж на рік. 
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- Заповнення заявки на підпис печатки (ФОП або юридичної особи)  
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Номер поля 
Юридична особа 

 

Фізична особа-підприємець 

 

Поле  1.1 
Вказується назва юр. особи, згідно уста-

новчих документів. 

Вказується назва ФОП. (пишемо: 

ФОП + ПІБ повністю). 

Поле  1.2 Вказується код ЄДРПОУ юридичної особи Вказується код за ДРФО ФОП. 

Поле  1.3 Поле не заповнюється! Поле не заповнюється! 

Поле  1.4 Поле не заповнюється! Поле не заповнюється! 

Поле  1.5 
Вказується найменування юридичної осо-

би згідно установчих документів. 

Вказується прізвище та ініціали 

ФОП. 

Поле  1.6 Вказується код ЄДРПОУ юридичної особи Вказується код за ДРФО ФОП. 

Поле  1.7 

Вказується область та місто, в яких за-

реєстрована юридична особа. (Не забувай-

те вказувати адм. одиниці - місто, село, 

смт. та ін.) 

Вказується область та місто, в яких 

зареєстрована ФОП. (Не забувайте 

вказувати адм. одиниці - місто, село, 

смт. та ін.) 

Поле  1.8 
Важливо вказати електронну адресу. Інші 

поля заповнювати не обов'язково. 

Важливо вказати електронну адресу. 

Інші поля заповнювати не обов'язко-

во. 

Поле  1.9 
Поле заповнюється автоматично після ге-

нерації ключа. 

Поле заповнюється автоматично 

після генерації ключа. 

Поле  3.1 Відмітка ставиться у клітинці "Так". Відмітка ставиться у клітинці "Так". 

Поле  3.2 Поле заповнюється автоматично. Поле заповнюється автоматично. 

Поле  3.3 
Заповнюється у випадку, якщо сертифікат 

видається наперед. 

Заповнюється у випадку, якщо сер-

тифікат видається наперед. 

Поле  3.4 
Заповнюється у випадку, якщо сертифікат 

видається більше ніж на рік. 

Заповнюється у випадку, якщо сер-

тифікат видається більше ніж на рік. 

 

 
 

Зверніть увагу! Починаючи з оновлення 10.01.126 на сертифікат печатки та печатки шиф-

рування в программі MEDoc IS створюється одна заявка замість двох. Для ФОП без печатки сер-

тифікат підпису та підпису шифрування також створюєтсья на основі однієї заявки. 
 

 

Крок 4 Генерація секретного ключа 
 

 

На панелі інструментів натисніть кнопку "Перевірити документ".  Потім виберіть закладку "Наступні 

дії" і натисніть  "Згенеруйте заявку і секретний ключ"  
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У відкритому вікні оберіть пункт "Зберегти на диск". Потім вкажіть шлях до заздалегідь підготовленого 

каталогу, в який буде збережено секретний ключ та заявку. Введіть пароль та повторіть його нижче. 

Натисніть "ОК"  
 

 

 
Аналогічну послідовність дій необхідно повторити для кожної підготовленної заявки. 
Важливо! Роздрукувати заявку на отримання сертифікату ЕЦП можна тільки після гене-
рації секретного ключа.  
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Що потрібно зробити далі?  

1. Скопіювати на будь який зовнішній електронний носій файли заявок (файли з розширенням *.рск) для 

передачі співробітникам ГК «С-Профіт» 

Файли секретних ключів (*.zs2) залишаються у заявника. Потрібно додатково подбати про захист цієї 

інформації (скопіювати її вміст на інший носій: CD-диск, флеш-диск, в інший каталог).  

 

Відповідальність за збереження секретних ключів та паролів до них покладається на заявника!   

У випадку пошкодження секретного ключа необхідно отримати новий сертифікат (тобто сплатити раху-

нок, повторно згенерувати цей ключ та надати до сертифікаційного центру заявку на сертифікат)  

 

2. Ознайомитись із порядком отримання сертифікатів ЕЦП на сайті ГК «С-Профіт»" 

http://c-profit.com.ua/usc/elektronnaya-tsifrovaya-podpis.php 
3. Підготувати комплект документів.  

4. Роздрукувати, підписати та завірити печаткою установи Картки реєстрації електронних заявок.  

5. Надати всі документи співробітникам ГК «С-Профіт» 

 
 
 

Увага: вся відповідальність за достовірність внесених даних лягає на підписувача  

Перевірка пакету документів для створення сертифікатів проходить у нас в офісі   

Виправлення виявлених помилок НЕ входить в обов’язки співробітників ГК «С-Профіт». 
 


