
Інструкція з використання КП 

«Арт-Крипто+» для генерації електронних
ключів

Для  того  щоб  згенерувати новий  ключ  за  допомогою  комп’ютерної  програми  «Арт-
Крипто+» необхідно виконати таку послідовність дій:

1. Встановити у пристрій зчитування носій для запису ключа.
2. Обрати  пункт  головного  меню  «Ключі  >  Генерація  ключа».  Відобразиться  форма

«Генерація ключа»

3. Значення  поля  «Тип  криптографічного  алгоритму»  залишається  без  змін. В  полях
«Ключ ЕЦП» та «Ключ шифрування» обирається розрядність ключа сертифікату підпису
(257 біт) та сертифікату шифрування (431 біт).
За  замовчуванням генерується  один  ключ для  підпису та  шифрування.  За  необхідності
згенерувати ключ тільки для підпису — зняти ознаку з поля «Ключ для шифрування».
За необхідності змінити значення поля «Каталог для запису заявки» – натиснути кнопку
[Змінити] та обрати інший каталог.

4. Натиснути кнопку [Далі]. Відобразиться форма «Генерація ключа» із другим кроком —
внесенням даних для сертифікату.



УВАГА! Якщо Ви отримуєте послугу в КНЕДП «MASTERKEY», то підчас генерації ключів
заносити  інформацію  в  поля  вкладки  «Параметри  сертифікату»  не  потрібно.  У  разі
отримання послуги в іншому КНЕДП, зверніться до його служби підтримки для отримання
інформації щодо необхідності заповнення цих атрибутів. 

5. Внесення  даних  є  необов’язковим.  При  внесенні  даних  в  деяких  полях  програмою
виконується перевірка коректності внесених даних.
Натиснути кнопку [Далі]. Відобразиться форма «Генерація ключа» із третім кроком —
внесенням параметрів ключа



6. У блоці ліворуч обрати носій для запису ключа. Для оновлення переліку носіїв натиснути
кнопку [Оновити].  У полях «Пароль захисту особистого ключа» та  «Підтвердження
пароля захисту особистого ключа» вказати бажаний пароль захисту ключа. Значення у
полях повинні співпадати.

7. Натиснути кнопку [Далі]. Відобразиться форма «Генерація ключа» із четвертим кроком
— результатом генерації ключа

8. У разі успішної генерації на обраному носії з’явиться файл особистого ключа 
«Key-6.dat», а в обраному каталозі з’являться файли заявок формату .p10 на отримання 
сертифікатів (заявка  на  отримання  сертифікату  підпису  та  заявка  на  отримання  
сертифікату шифрування).

9. Натиснути кнопку [Закрити]. Відобразиться головне вікно КП.

Для отримання послуги ЕЦП необхідно зробити наступне:
-          Записати файли з розширенням .p10 на носій (USB-флеш, DVD, CD та ін.);
-          Взяти усі необхідні документи для ідентифікації особи (довіреність за потреби);
-          Приїхати в найближчий пункт реєстрації  клієнтів КНЕДП  «Masterkey» для  
отримання послуги з формування сертифікатів.


