
Інструкція 
По роботі з модулем роботи з надійними засобами ЭЦП

АЦСК ПАТ КБ " ПРИВАТБАНК"
версія для MAC 
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1.1 Опис модуля
Модуль  PrivateSign призначений для роботи з надійними засобами електронного 

цифрового  підпису  з  використанням  сертифікатів,  виданих  Акредитованим  центром 
сертифікації  ключів  Публічного  акціонерного  товариства  Комерційний  Банк 
"ПРИВАТБАНК".

Модуль дозволяє виконувати наступні дії з електронними документами: накладення 
і  перевірка електронного цифрового підпису на електронному документі,  шифрування і 
дешифрування зашифрованого електронного документу.

Модуль призначений для роботи в наступній операційній системі:
- Дистрибутив ОС MAC OC 1.7.0
Також  під  час  роботи  з  модулем  Ваш  персональний  комп'ютер  повинен  мати 

підключення до мережі Інтернет.
Доступ до функцій модуля надається після його установки через контекстне меню 

файлу (“Службы” — “АЦСК ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"”) при виділенні необхідного файлу 
електронного документу як це показано на наступному малюнку:



1.2 Інсталяція модуля

Запустити  програму  інсталяції  модуля  PrivateSign,  для  чого  двічі  кликнути  на 
піктограмі  програми  інсталяції  або  викликавши  контекстне  меню,  вибрати  пункт 
"Открыть".

Після  запуску  Вам  буде  запропоновано  обрати  мову  модуля  інсталяції,  оберіть 
“Russian - Русский”:

                                                 

Після вибору мови натисніть кнопку «ОК» чого у вікні майстра інсталяції натисніть 
«Далее» та слідуйте його інструкціям (під час установки система запросить ввести пароль 
рута (адміністратора)):



Після  інсталяції  майстер  інсталяції  видасть  повідомлення  про  завершення  інсталяції, 
натисніть кнопку “Завершить”:

Робота з модулем стане доступна після перезавантаження вашого ПК.



1.3 Деінсталяція модуля
Для деінсталяції модуля із системи Вам необхідно зайти в домашній каталог 

користувача та видалити каталог з модулем, за замовчуванням це каталог “PrivateSign”:



1.4 Оновлення модуля
Оновлення  модуля  здійснюється  автоматично  з  веб-сервера  АЦСК  ПАО  КБ 

"ПРИВАТБАНК" за наявності  нової версії  і  підключення персонального комп'ютера до 
мережі Інтернет, та не вимагає участі користувача. Або встановленням нової версії, яку 
можна  отримати  на  сайті  АЦСК  ПАО  КБ  "ПРИВАТБАНК"  за  адресою: 
https://acsk.privatbank.ua/pages/index.jsp?page=5

https://acsk.privatbank.ua/pages/index.jsp?page=5


1.5 Налаштування роботи модуля
Після встановлення модуль вимагає налаштування наступних параметрів:

- шлях до сховища ключів, або використання апаратного сховища ключів (токена);
 - доступу до проксі-сервера у разі його використання для доступу до мережі Інтернет. 
(якщо Ви використовуєте проксі-сервер - поручіть Вашому системному адміністраторові 
настроїти параметри доступу до проксі-сервера);
 - доступу до серверу електронної пошти.

Для  налаштувань  зазначених  параметрів  необхідно  викликати  контекстне  меню 
будь  якого  файлу  та  обрати  “Службы’’-  "Настройки  PrivateSign",  як  це  показано  на 
наступному малюнку:

Після  вибору  пункту  “Налаштування”  буде  викликано  вікно,  в  якому  потрібно 
вказати необхідні параметри, наприклад:



При використанні  файлового сховища ключів.  Вкажіть шлях до сховища ключів 
потрібно натиснути кнопку «Выбрать» та у вікні, що відкриється, обрати шлях та файл 
потрібного  сховища  ключів  та  натиснути  кнопку  «Open»,  якщо  не  змінювати  місце 
знаходження файлу сховища сертифікатів, повторно вказувати шлях при подальшій роботі 
не буде потрібно.

При використанні апаратного сховища ключів активуйте параметр “Использовать 
аппаратное хранилище ключей”.

Для налаштування параметрів доступу до проксі-сервера, у разі його використання, 
необхідно внести зміни в наступні параметри:

- HTTP прокси -  вказується IP- адреса проксі-сервера, наприклад: 192.168.1.1;
- Порт - вказується порт проксі-сервера, наприклад 8080.
Якщо проксі-сервер вимагає аутентифікацію, то необхідно внести зміни в наступні 

параметри:
- Логин - вказується логін доступу до проксі-сервера, наприклад: your_proxy_login;
- Пароль - вказується пароль доступу до проксі-сервера, наприклад: 

your_proxy_password.
Для налаштування параметрів  доступу до сервера електронної  пошти необхідно 

внести зміни в наступні параметри:
- SMTP host -  вказується адреса поштового сервера, наприклад: smtp.gmail.com
- SMTP порт - вказується порт поштового сервера, наприклад: 587
- E-mail вказується логін доступу до поштового сервера, наприклад:  your_e-

mail_login@example.net;
 - Пароль - вказується пароль доступу до поштового сервера, наприклад:   your_e-

mail_password.

Для  зміни  пароля  доступу необхідно  викликати  контекстне  меню будь  якого  файлу та 
обрати “Службы’’- "Настройки PrivateSign", як це показано на наступному малюнку:

Обрати  пункт  меню “Список  ключів”.  У  новому вікні  ввести  старий  пароль  та 
натиснути “ОК”.



Після чого з'явиться вікно з Вашим сертифікатом 



Натиснувши  “змінити  пароль”  з'являється  вікно  з  полями  для  зміни  пароля. 
Заповнивши усі поля та натиснувши “ОК” 



Якщо в процесі зміни паролю не виникло помилки то Ви успішно змінили пароль 
на обраний ключ.



2.1 Накладення підпису на електронний документ
Для накладення  електронного  цифрового  підпису на  електронний документ  вам 

необхідно виділити необхідний файл електронного документу, викликати контекстне меню 
файлу і вибрати пункт “Службы” – "Подисыть документ", наприклад:

При підписанні модуль запросить вказати пароль доступу до сховища сертифікатів:

Введіть  пароль  і  натисніть  кнопку  "  ОК",  після  введення  пароля  доступу  до 
сховища сертифікатів виберіть необхідний сертифікат зі списку сертифікатів у сховищі:



Після  вибору  сертифікату  зі  списку  натисніть  кнопку  "ОК"  (у  разі  відмінності 
паролю  доступу  до  сховища  ключів  та  паролю  на  секретний  ключ  модуль  запросить 
ввести  пароль  доступу  до  скретного  ключа),  після  успішного  підписання  документу 
модуль видасть наступне повідомлення:

Після  чого  в  каталозі  з  обраним  Вами  файлом  електронного  документу  буде 
створений файл електронного документу з накладеним на нього електронним цифровим 
підписом з розширенням "sig"

У разі,  якщо у  Вас  не  встановлено  підключення  до мережі  Інтернет,  виконайте 
підключення  до  мережі  Інтернет  (у  випадку  використання  проксі-сервера  зробіть 
налаштування  параметрів  доступу  до  проксі-сервера),  після  чого  повторіть  процес 
підписання електронного документу.

У разі  необхідності  підписання  великої  кількості  файлів  скористуйтеся  пунктом 
“Службы”  –  “Подписать  файли  в  директории”,  викликавши  контекстне  меню  на тій 
директорії, де містяться необхідні файли:

Далі робота з модулем буде повністю ідентична роботі з одним файлом.



2.2 Перевірка підпису на електронному документі
Для  перевірки  електронного  цифрового  підпису  Вам  необхідно  виділити 

необхідний  файл  електронного  документу  та  в  контекстному  меню  файлу  вибрати 
“Службы” - "Проверить подпись", наприклад:

У  разі,  якщо  електронний  цифровий  підпис,  накладений  на  документ,  вірний,  і 
документ не піддавався подальшій модифікації,  модуль видасть наступне повідомлення, 
наприклад:

Натиснувши на П.І.Б. з'являється можливість перегляду інформації про сертифікат 



У  разі,  якщо  документ  піддавався  модифікації  після  накладення  на  нього 
електронного цифрового підпису, Ви побачите наступне повідомлення:

У  разі,  якщо  Ви  оберете  для  перевірки  непідписний  документ,  то  отримаєте 
наступне повідомлення:



3 Відправка файлів електронною поштою
Перед  відправкою  документів  електронною  поштою  необхідно  вказати 

налаштування поштового сервера п. 1.5.
Для відправки необхідно обрати потрібний файл, викликати контекстне меню  та 

обрати “Службы” - "Отправить документ", наприклад:

Після  чого  модуль  у  відповідному  вікні  запропонує  ввести  електронну  адресу 
отримувача, наприклад recipient@example.com, на яку ви бажаєте відправити файл.

Після чого натиснути кнопку «ОК» для відправлення файлу. Вибраний файл перед 
відправкою буде підписано. Робота з підписанням файлу така сама, як це описано в цій 
інструкції у розділах 2.1.

Ви також можете скористатися функцією пошуку отримувача через сервіс АЦСК 
ПАТ КБ " ПРИВАТБАНК", для цього потрібно нажати кнопку “Поиск сертификата”.



В полі  “Владелец  сертификата”  впишіть  Ф.І.О.  отримувача  та  натисніть  кнопку 
“Найти”.  Виберіть  з  отриманого  списку   сертифікат  отримувача,  та  натисніть  кнопку 
“ОК”.  Ваш документ буде  відправлено на електрону адресу отримувача,  яка вказана в 
його сертифікаті.


