
Запуск «СОТА» 

Веб-сервіс «СОТА» представляє собою веб-ресурс, тому для його запуску 

необхідно перейти за посиланням - http://sota-buh.com.ua. У вікні СОТА потрібно 

натиснути на кнопку Увійти (Рис. 1). 

 

Рис. 1 

Відкриється вікно Вхід в систему (Рис. 2). 

 

Рис. 2 

http://sota-buh.com.ua/


На даний момент реалізований спрощений метод входу до «СОТА» за 

телефонним номером. Для входу за номером телефону потрібно спочатку 

зареєструватись. 

 

Реєстрація за телефонним номером 

Для реєстрації в «СОТА» за номером телефону виконайте такі дії: 

1. У вікні Вхід в систему оберіть пункт Реєстрація на панелі інструментів 

2. У вікні реєстрації у відповідних  полях  вкажіть номер  телефона,  ПІБ,  

E- mail, пароль та підтвердження пароля. (Рис. 3). 

3. Натисніть на кнопку Реєстрація, розташовану під формою реєстрації. 
 

Рис. 3 

4. На вказаний номер надійде повідомлення із активаційним кодом. 

5. Введіть отриманий код у вікно підтвердження номеру телефону (Рис. 4) та 

натисніть на кнопку Підтвердити. 

Якщо ви загубили код підтвердження, натисніть Надіслати повторно. На 

вказаний номер знов надійде повідомлення із активаційним кодом. 



 

Рис. 4 

6. «СОТА» повідомить про успішне завершення реєстрації (Рис. 5). 
 

Рис. 5 

Буде виконаний вхід до «СОТА» у тестовому режимі. 

На вказану при реєстрації електронну адресу буде відправлено лист для 

підтвердження адреси. При натисканні на посилання у листі завантажиться вікно 

підтвердження пошти (Рис. 6). 



 

Рис. 6 

Для входу в «СОТА» з вікна підтвердження пошти скористайтесь одним зі 

способів: 

- натисніть на посилання « натисніть тут, щоб увійти» у вікні підтвердження 

пошти; 

- натисніть на кнопку Вхід в систему на панелі інструментів; 

- натисніть на кнопку  у правому верхньому куті вікна. 

Вхід в програму 

Для входу виконайте такі дії: 

1. У вікні Вхід в систему введіть номер телефону та пароль у відповідних 

полях (Рис. 7). 
 

 

 
2. Натисніть на кнопку Увійти. 

Рис. 7 

Буде виконаний вхід до «СОТА». 

При вході до «СОТА» без зареєстрованого або делегованого підприємства 

можна ознайомитись із основними функціями програми у тестовому режимі, а 

також сформувати заявки на сертифікати та ключі ЕЦП. 



Для створення нового підприємства потрібно відкрити Реєстр організацій 

або натиснути на спливаюче повідомлення «Активовано тестовий режим. Створити 

організацію». 

Перейти до Реєстру організацій також можна, натиснувши кнопку До 

реєстру організацій на банері-привітанні у верхній частині вікна (Рис. 5). 

 

Відновлення пароля 

Для відновлення пароля виконайте такі дії: 

1. У вікні Вхід в систему натисніть на посилання Забули пароль? 

У вікні Забули пароль? (Рис. 8) введіть номер телефону та натисніть на 

кнопку Відправити. 
 

Рис. 8 

2. На номер телефону, вказаний при реєстрації, надійде повідомлення із 

кодом для відновлення пароля. 

3. Відкриється вікно Скинути пароль. У полі Код введіть код відновлення, 

що надійшов на ваш телефон (Рис. 99). 



 

Рис. 9 

У введіть новий пароль та його підтвердження. Натисніть на кнопку Ок. 

 
Автоматичний вхід в систему 

У вікні Вхід в систему можливо налаштувати автоматичний вхід у ваш 

обліковий запис при запуску «СОТА». 

Для цього встановіть відмітку у полі Запам’ятати мене (Рис. 7). 

Вам не потрібно буде вводити логін і пароль кожен раз при вході на сайт. 

Зверніть увагу! Обережно використовуйте цю опцію на комп’ютері, до 

якого мають доступ кілька осіб (інакше будь-яких з них зможе отримати доступ до 

вашого облікового запису та діяти від вашого імені у системі). 

 

Зміна пароля 

Після входу в програму користувач має можливість змінити пароль. Для 

цього виконайте такі дії: 

1. Натисніть на ім’я користувача в правому верхньому куті вікна програми 

та оберіть пункт Змінити пароль з випадаючого меню (Рис. 10). 

 

Рис. 10 

2. У вікні Зміна пароля введіть поточний пароль, новий пароль та його 

підтвердження (Рис. 11). 



 

Рис. 11 

3. Натисніть на кнопку Змінити пароль. 

Відобразиться повідомлення про зміну пароля (Рис. 12). 

 

Рис. 12 

 
Створення підприємства 

 
Встановлення та запуск надійного засобу ЕЦП 

 

Для роботи в «СОТА» на комп’ютері повинен бути встановлений та 

налаштований надійний засіб ЕЦП (НЗ ЕЦП). При додаванні нового підприємства 

якщо НЗ ЕЦП не був знайдений, «СОТА» пропонує завантажити його. 



 
 

Рис. 13 

 

Натисніть на кнопку ЗАВАНТАЖИТИ і далі виконуйте дії, описані у вікні 

Увага: збережіть на жорсткому диску комп’ютера файл unicrypth.exe, та після 

завантаження запустіть, двічі натиснувши лівою клавішею миші. У вікні, що 

відкриється, натисніть на кнопку Виконати. Встановлений НЗ ЕЦП автоматично 

запуститься, в області повідомлень з’явиться піктограма (Рис. 14). 

 

Рис. 14 

В браузері Firefox може виникнути необхідність встановлення нового 

кореневого сертифіката. В цьому випадку виконайте дії, додатково описані в у 

вікні Увага. 

Після встановлення натисніть на кнопку ГОТОВО для поновлення сторінки 

«СОТА» (Рис. 15). 



 
 

Рис. 15 

 

Якщо НЗ ЕЦП було зупинено, то потрібно запустити його вручну. Натисніть 

на кнопку Пуск та оберіть HTTP сервер універсальної криптобібліотеки > 

Запустити HTTP сервер. НЗ ЕЦП запуститься, в області повідомлень з’явиться 

його піктограма (Рис. 14). 

 
Завантаження сертифікатів в «СОТА» 

 

При додаванні підприємства виконується автоматичне  завантаження  до  

НЗ ЕЦП опублікованих сертифікатів підприємства 

Для видалення завантажених до НЗ ЕЦП сертифікатів виконайте такі дії: 

1. У каталозі, де встановлено НЗ ЕЦП (за замовчуванням, 

C:\Users\usermane\AppData\Roaming\UniCryptH\Cert), відкрийте папку 

Cert. 

2. Видаліть з папки зайві сертифікати. 

 
Встановлення сертифікатів 

 

Якщо в «СОТА» немає сертифікатів підприємства, то їх можна обрати одним 

зі способів. 

1. Обрати каталог з сертифікатами та ключами у НЗ ЕЦП. 

Для цього виконайте такі дії: 

1. В області повідомлень для НЗ ЕЦП оберіть пункт контекстного меню 

«Каталог з ключами» (Рис. 16). 



 

Рис. 16 

 

2. Оберіть каталог із потрібними сертифікатами та натисніть на кнопку ОК 

(Рис. 17). 

 

Рис. 17 

 

2. Обрати каталог з сертифікатами та ключами в «СОТА». 
 

За відсутності потрібних сертифікатів та секретних ключів при спробі 

підписати/відправити звіт відобразиться повідомлення (наприклад, Рис. 18). 

 

Рис. 18 

 

У вікні повідомлення натисніть на посилання «Змінити каталог з секретними 

ключами» та оберіть каталог із потрібними сертифікатами та ключами. 



Додавання підприємства 
 

Для додавання підприємства виконайте такі дії: 

1. У вікні «СОТА» оберіть > Реєстр організацій. 

2. У Реєстрі організацій натисніть на кнопку Створити на панелі 

інструментів (Рис. 19). 

 

 

 
АБО 

Рис. 19 

3. В полі над панеллю інструментів оберіть Додати організацію (Рис. 20). 

 

Рис. 20 

4. Відкриється вікно Створення картки підприємства (Рис. 22). Оберіть 

спосіб реєстрації підприємства у системі – встановіть відмітку В мене 

нема ключа ЕЦП або В мене є ключ з ЕЦП. 

Якщо у вас ще нема ключа ЕЦП, введіть ЄДРПОУ/ДРФО, повну назву 

підприємства та коротку назву підприємства. 

 

Якщо у вас вже є ключ ЕЦП, введіть ЄДРПОУ/ДРФО. 

Натисніть кнопку Продовжити. 



 

Рис. 21 

5. Якщо у вас є ключ ЕЦП, (ви обрали В мене є ключ ЕЦП у вікні 

Створення картки підприємства (Рис. 22), відобразиться вікно Угода 

(Рис. 22). У вікні Угода ознайомтесь із основними умовами надання 

послуг та натисніть на кнопку Підписати угоду на панелі інструментів. 

Якщо у вас нема ключа ЕЦП, виконайте дії, описані в п. 8. 

 

Рис. 22 

6. Якщо НЗ ЕЦП запущений, то відобразиться вікно запиту пароля 

секретного ключа сертифіката «Директор». 

Введіть пароль та натисніть кнопку ОК. 



 
 

Рис. 23 

Буде виконаний пошук опублікованих сертифікатів підприємства та їх 

автоматичне завантаження до НЗ ЕЦП. 

7. Відобразиться вікно із описом сертифікату (Рис. 24). Натисніть кнопку ОК 

для продовження. 

Встановлена позначка Зберегти підписанта на час сесії визначає, що 

даний сертифікат буде автоматично використовуватись для підписання 

документів на час поточного сеансу роботи з системою. 

 

Рис. 24 



В реєстрі організацій буде створено картку підприємства із доступом 

Власник. Відкриється картка підприємства, в якій потрібно заповнити 

обов’язкові поля (Рис. 25). 

 

Рис. 25 

Після додавання нового підприємства автоматично буде виконаний 

вхід у додану організацію. 

Якщо НЗ ЕЦП не запущений, то відобразиться вікно його встановлення 

(Рис. 13). В цьому випадку потрібно запустити НЗ ЕЦП та натиснути на 

кнопку Готово. Після цього потрібно виконати дії, описані в п.6. 

8. Якщо у вас нема ключа ЕЦП, (ви обрали В мене нема ключа ЕЦП у вікні 

Створення картки підприємства (Рис. 22), відкриється вікно Картки 

підприємства, в якому потрібно заповнити обов’язкові поля (позначені 

червоною рамкою) (Рис. 25). 

Підписати Угоду можна після отримання ЕЦП, натиснувши на кнопку 

Угода у вікні Картки підприємства (Рис. 25). 

Також, під час відправки першого документа вам буде запропоновано 

підписати Угоду та заповнити обов’язкові поля картки, якщо ви ще не 

встигли цього зробити. 

 
Зміна поточного підприємства 

 

Зміна поточного підприємства в програмі відбувається у наступній 

послідовності: 

1. У полі над панеллю інструментів оберіть потрібну організацію з переліку. 



 

Рис. 26 

Буде виконано перехід до обраного підприємства. 

2. Якщо у полі на панелі інструментів було обрано Додати організацію, то 

одразу відкриється вікно додавання підприємства. 

Якщо у списку більше 20 організацій, їх перелік відкриється у 

окремому вікні. 



 


