
Інструкція з генерації особистих ключів Клієнта 

 
Порядок генерації особистих ключів Клієнта з використанням  

носіїв ТОВ «АВТОР» типу SecureToken 337 (далі «НКІ») 
 

1. Для початку генерації Клієнт повинен завантажити з ftp-сервера Банку 

(ftp.settlement.com.ua)  архів – New_client.rar  

2. Далі – провести  розархівацію   архіву на локальний диск «С». 

3. Інсталювати крипто-провайдер ТОВ «Автор». Для цього потрібно 

запустити файл з назвою avcsetup.exe, який знаходиться в корені 

каталогу C:\New_client. 

3.1. Після цього натиснути «Далее». 

 

3.2. Далі натиснути «Установить». 

 

ftp://ftp.settlement.com.ua/


 

3.3. Далі - натиснути «Завершить». 

 

4. Після цього під’єднати наш «НКІ» в USB-порт та встановити драйвер 

для НКІ. При цьому можливі 2 варіанти:  

4.1. Якщо Ви використовуєте Windows 7, Windows 8, або Windows 

Vista – драйвер встановлюється автоматично після під’єднання 

«НКІ» до комп’ютера.  

На вказаних операційних системах у Вас може з’явитися така 

помилка: 

 



Поява такої помилки – не обов’язкова і на неї не потрібно 

звертати увагу! 

4.2. Якщо Ви використовуєте Windows ХР - потрібно встановити 

драйвер в ручному режимі.  

4.3. Для цього на панелі управляння вибирається режим «Установка 

оборудования». Тим самим запускається «Мастер нового 

оборудования» . 

4.4. В ньому - обираємо «Нет, не в этот раз» і натискаємо «Далее». 

 

4.5. Після цього вибираємо «Установка из указанного места» і 

натискаємо «Далее». 

 

4.6. Далі необхідно знайти потрібний драйвер. Він знаходиться в 

каталозі C:\New_client\Drv for SecureТoken 337. Його вибираємо 



відповідно до характеристик обладнання вашого комп’ютера та 

операційної системи і натискаємо «ОК». 

 

4.7. Натиснути «Далее». 

 

4.8. Далі натиснути «Готово». 



 

5. Після цього, Вам потрібно сформувати особистий та відкритий ключі. 

Для цього потрібно ініціювати запуск утиліти CSPKeyUtil.exe, яка 

знаходиться в корені каталогу C:\New_client. 

 
5.1. Вибрати вкладку «Устройство», на ній  «Avtor SecureToken» зі 

списку. 



 
5.2. Далі - вибрати вкладку «Сервис», на ній - «Генерация нового 

ключа» зі списку. 

 
5.3. Відкрити вкладку «Сертификат». 



 
 

5.4. Заповнити тільки поле «Полное имя*», «Фамилия» та 

«Инициалы» (Дані заповніються так, як вони записані в заяві на 

засвідчення та  реєстрацію користувача клієнта в Системі) та 

натискаємо «Применить». 

 
 

5.5. Заповнити поле «ПИН-код» (будь-які 8 символів). 

Застереження! При втраті паролю потрібно буде проводити повну 

перегенерацію ключа.  



Після вводу ПІН-коду, перевіряємо, щоб поля виділені червоним 

кольором були заповнені, як заповнено нижче та натискаємо 

«Дальше». 

 
5.6. Далі виберіть  каталог, в який потрібно зберегти відкритий ключ  

та його ім’я. Ім’я потрібно призначати відповідно до заяви на 

засвідчення та реєстрацію користувача клієнта, згідно таблиці, 

що наведена нижче. 

 для юридичної особи: 

Ім’я відкритого ключа Вид підпису 

«1» Печатка юридичної особи 

«2» Перша особа 

«3» Друга особа (якщо є) 

«4» Третя особа (якщо є) 

«5» Четверта особа (якщо є) 

 

для фізичної особи: 

Ім’я відкритого ключа Вид підпису 

«2» Перша особа 

«3» Друга особа (якщо є) 

 

5.7. Після цього, потрібно натиснути «Сохранить». 

5.8. Отримавши дане повідомлення про успішну генерацію, 

натиснути «Закрыть». 

 



 
5.9. Заархівувати всі відкриті ключі за допомогою «WinZip» або 

«WinRar» та надіслати їх на електронну пошту Банку для 

засвідчення. Адреса електронної пошти - cck@settlement.com.ua 

6. Протягом 3 днів , Ви отримаєте відповідь від адміністратора Банку. 

Вам буде надіслано архів, в якому будуть знаходитись Ваші відкриті 

ключі, вже засвідчені Банком. Їх потрібно розпакувати за допомогою  

«WinZip» або «WinRar» в каталог на Ваш вибір.  

6.1. Далі потрібно провести установку відкритого ключа. Для цього – 

зберігаємо ключі отримані з електронної пошти 

cck@settlement.com.ua в каталог на Ваш вибір. (В даному 

прикладі, каталог називається «New CRT»). 

7.  Далі – вибрати в списку наш пристрій з назвою «EXCHANGE 191», 

натиснути на ньому правою кнопкою «миші» та вибирати поле 

«Обновить/установить сертификат» 

mailto:cck@settlement.com.ua
mailto:cck@settlement.com.ua


 
7.1. Знайти каталог, в якому збережені ключі з електронної пошти і 

вказати шлях до потрібного ключа.  

 
 

7.2. Якщо Ви отримали дане повідомлення:  

 
це означає, що Ви під’єднали не той «НКІ». В такому разі 

потрібно натиснути «Нет», встановити правильний «НКІ» та 



провести процедуру установки сертифікату спочатку, починаючи 

з пункту 7, даної інструкції.  

7.3. Після установки сертифікату, обов’язково потрібно провести 

перевірку.  Для цього потрібно вибрати наш сертифікат і 

натиснути правою кнопкою миші на ньому і перейти до пункту 

«Аутентификация». 

 
 

7.4. Якщо Ви отримали повідомлення «Успешно», то генерація 

ключів проведена правильно та без помилок. 

 
 

7.5. Якщо Ви отримали повідомлення «Сертификат не соответствует 

ключу». 

 
 це означає, що Ви завантажили неправильний відкритий ключ на 

«НКІ». Для завантаження правильного сертифікату потрібно 

повернутися до пункту «7» даної інструкції та розпочати 

установку спочатку. 

 


