
 
 

Інструкція про накладання кваліфікованого електронного підпису на 

звітний файл, що подається до Національного банку України 
 

 

Користувачам вебпорталу Національного банку України на початку 

подання звітності необхідно поштою надіслати лист на адресу Департаменту 

статистики та звітності Національного банку України з інформацією про 

юридичну особу, а саме: 

- повна назва юридичної особи; 

- код ЄДРПОУ юридичної особи; 

- контактний номер телефону юридичної особи;  

- контактний e-mail юридичної особи. 

Лист має бути підписаний керівником і засвідчений печаткою юридичної 

особи (у разі її наявності).  

На файли статистичної звітності, які подаються у форматі XML до  

Національного банку України відповідно до встановлених вимог, накладається 

кваліфікований ЕП особи, уповноваженої на підписання файлів з показниками 

згідно з рівнем відповідальності. 

На звітні файли у форматі ХМL, які подають реcпонденти в межах 

пілотного проекту, накладається кваліфікований ЕП юридичної особи. 

 
 

Користувач накладає на файл кваліфікований ЕП з використанням 

формату “ЕП з повним набором даних перевірки” (CAdES-X Long відповідно до 

ДСТУ ETSI TS 101 733:2009) відповідно до Вимог до формату підписаних даних, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.08.2012 

№ 1236/5/453, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.08.2012 за 

№ 1401/21713 (зі змінами). 
 

До Національного банку України подається єдиний контейнер, що містить 

звітні дані та підпис кваліфікований ЕП.  

Приклад накладання цифрового підпису за допомогою онлайн-сервісів ДП 

"Національні інформаційні системи" або Центрального засвідчувального органу 

Міністерства юстиції України: 

1. Увести в адресну строку веб-браузера посилання 

https://ca.informjust.ua/sign або http://czo.gov.ua/sign. 

2. Оберіть тип носія особистого ключа, особистий ключ, введіть пароль 

захисту ключа та натисніть "Зчитати". 

https://ca.informjust.ua/sign
http://czo.gov.ua/sign


 
 

 

У вкладці «Файл для підпису» вибираємо:  

Тип підпису – «Дані та підпис в одному файлі (формат CAdES)» 

Алгоритм підпису – «ДСТУ-4145» 

Формат підпису – «з повними даними для перевірки (CAdES-X-Long)» 

Файл для підпису – обираємо звітний файл, на який накладаємо 

кваліфікований електронний підпис. 

 

 



 
 

Потім зберігаємо файл з накладеним підписом для подальшого 

завантаження на веб-портал Національного банку України 

 

 

Наразі можуть бути завантажені файли звітності, підписані сертифікатами 

юридичних осіб, що видані усіма авторизованими АЦСК. 


