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ІНСТРУКЦІЯ  

з налаштування та роботи з поштовою скринькою відомчої електронної пошти  

Державної архівної служби України 

 
Послуга відомчої електронної пошти Державної архівної служби України (далі – 

Укрдержархів) надається державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства 
юстиції України, що забезпечує функціонування відомчої електронної пошти Мін’юсту. 

Для доступу до електронної поштової скриньки через веб-інтерфейс необхідно 
скористатися браузером (Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome тощо). 

Відкрийте браузер та в рядок для адреси введіть https://mail.minjust.gov.ua або 
https://webmail.minjust.gov.ua. Зверніть увагу на синтаксис наведених адрес, особливо, 
написання протоколу https, що є обов’язковою умовою безпечного доступу до ресурсів. За 
вказаними адресами браузер відкриє сторінку, що показана на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Веб-інтерфейс для доступу до електронної поштової скриньки  
у браузері Mozilla Firefox 

Для доступу до особистої електронної скриньки виконайте наступні дії: 
– введіть у поле «Ім’я користувача» адресу електронної пошти, що було надіслано 

установою пост-адміністратору відомчої електронної пошти Укрдержархіву для реєстрації її 
облікового запису на поштовому сервері mail.minjust.gov.ua; 

– введіть у поле «Пароль» пароль Arch1111; 
– натисніть кнопку «Увійти». 
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Якщо адреса електронної пошти та пароль введені правильно користувачеві буде 
надано доступ до його електронної поштової скриньки, веб-інтерфейс якої наведено на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Електронна поштова скринька користувача  
має інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Веб-браузер може запропонувати зберегти введені у форму доступу логін (адресу електронної пошти) 
та пароль до електронної поштової скриньки, видавши на екрані повідомлення, що показано на рис. 3. 
Для забезпечення несанкціонованого доступу до особистої електронної поштової скриньки інших осіб, 
що мають доступ до автоматизованого робочого місяця користувача, не рекомендується 
запам’ятовувати паролі подібними автоматизованими засобами. Для цього слід відмовитися від 
наданої пропозиції, як показано на рисунку. 

 

Рисунок 3 – Повідомлення про зберігання введеного паролю  
засобами браузера Mozilla Firefox 
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УВАГА 

При першому зверненні до захищеного веб-ресурсу за адресами https://mail.minjust.gov.ua або 
https://webmail.minjust.gov.ua веб-браузер може вивести на екран застереження про те, що у нього 
немає відомостей щодо гарантованого небезпечного з’єднання з цим ресурсом (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Застереження системи безпеки браузера Mozilla Firefox про відсутність гарантій 
щодо небезпечного з’єднання з веб-ресурсом 

 
Для продовження роботи з відомчою електронною поштою слід виконати такі дії: 
– клацнути мишею на рядку «Я розумію риск» (Я понимаю риск), як показано на 

рис. 4; 
– відкриється додаткове застереження щодо подальших дій користувача, наведене на 

рис. 5. Для запам’ятовування браузером відомостей про те, що потрібний веб-ресурс 
безпечний та надання можливості працювати з цим ресурсом (завантажити його за 
встановленим безпечним з’єднанням) натисніть кнопку «Додати виключення» (Добавить 
исключение); 

– у вікні, що відкриється на екрані комп’ютера (рис. 6), слід натиснути кнопку 
«Підтвердити виключення безпеки» (Подтвердить исключение безопасности). Вікно «Додати 
виключення безпеки» (Добавить исключение безопасности) буде закрито, а в браузер буде 
завантажено форма доступу до електронної поштової скриньки, що наведена на рис. 1. 

  

Рисунок 5 – Застереження системи безпеки 
браузера Mozilla Firefox щодо додавання веб-
ресурсу до виключень тільки у разі розуміння 

користувачем дій, які він виконує 

Рисунок 6 – Застереження системи 
безпеки браузера Mozilla Firefox щодо 
додавання веб-ресурсу до виключень 
тільки у разі розуміння користувачем дій, 

які він виконує 
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ОБОВ’ЯЗКОВО! 

Після першого входу до особистої електронної поштової скриньки відомчої 
електронної пошти необхідно змінити пароль доступу до неї. Для цього слід виконати такі дії: 

– клацніть мишею на значку «Налаштування» із зображенням 
шестірні, що розташовано у правому верхньому куті інтерфейсу 
електронної поштової скриньки. Відкриється інтерфейс, наведений 
на рис. 7; 

 

Рисунок 7 – Веб-інтерфейс для налаштування  
електронної поштової скриньки  

– у меню «Налаштування» клацніть мишею на рядку «Пароль». Інтерфейс електронної 
поштової скриньки зміниться, як показано на рис. 8; 

 

Рисунок 8 – Зміна паролю доступу до електронної поштової скриньки  

– у поле «Поточний пароль» введіть послідовність Arch1111; 

УВАГА 

Послідовність Arch1111 вводиться лише при першій зміні паролю після реєстрації електронної 
поштової скриньки. 
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– у поле «Новий пароль» введіть новий пароль, а потім ще раз той самий пароль 
введіть у поле «Підтвердить новий пароль»; 

– завершить зміну паролю натисканням кнопки «Зберегти». 
 
Якщо поточний пароль введений правильно, 

а паролі введені в інші два поля співпадають, в 
рядку повідомлень, що розташовано у нижній 
частині інтерфейсу електронної поштової скриньки, користувачеві буде видано 
повідомлення «Збережено». 

 
Якщо під час зміни паролю користувач припустився помилки, на екран буде виведено 

відповідне повідомлення (рис. 9). Після закриття такого повідомлення користувачеві слід 
повторити дії наведені вищі для зміни паролю. 

а)  

б)  

Рисунок 9 – Попередження щодо помилкового вводу паролю 

УВАГА 

Відомча електронна пошта не може 
використовуватися без паролю. Спроба 
залишити поля «Новий пароль» і 
«Підтвердить новий пароль» під час зміни 
паролю пустими, призведе до виводу на 
екран повідомлення, що наведено на 
рис. 10. 

 

Рисунок 10 – Пароль відомчої електронна пошта не 
може бути пустим 

Для повернення до переліку електронних повідомлень 
клацніть мишею на значку «Пошта», що розташовано у правому 
верхньому куті інтерфейсу електронної поштової скриньки. 

 
Для завершення роботи з відомчою електронною поштою клацніть мишею 

на значку «Вийти», що розташовано у правому верхньому куті інтерфейсу 
електронної поштової скриньки. 
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Налаштування папок електронної поштової скриньки 

За замовченням електронна поштова скринька містить одну папку «Вхідні». Інші 
стандартні папки для поштових сервісів («Відправлені», «Видалені», «Чернетки» тощо) 
з’являються в переліку папок, що розташований вздовж лівого боку інтерфейсу електронної 
поштової скриньки, автоматично після виконання користувачем відповідних дій: 
відправлення електронного повідомлення, його видалення тощо. 

Для створення нестандартних папок слід у режимі налаштування електронної 
поштової скриньки клацнути мишею на рядку «Папки» у меню «Налаштування» (див. 
рис. 7). 

 
Налаштування підпису до електронних повідомлень 

Для автоматичного додавання підпису до нових електронних повідомлень слід 
виконати такі дії: 

– перейти в режим налаштування поштової скриньки, як визначено у розділі 
«ОБОВ’ЄЗКОВО!» цієї Інструкції; 

– у меню «Налаштування» (див. рис. 7) клацніть мишею на рядку «Профіль». На 
екрані з’явиться меню «Профілі». Клацніть в ньому мишею на рядку, що містить адресу 
електронної пошти. Інтерфейс електронної поштової скриньки зміниться, як показано на 
рис. 11; 

 

Рисунок 11 – Налаштування профілю користувача  
електронної поштової скриньки 

– змініть зміст елементів форми, що відкриється на екрані, як показано на рис. 11. Для 
збереження зроблених налаштувань натисніть кнопку «Зберегти». 

 
Вимоги до паролю електронної пошти 

Пароль користувача відомчої електронної пошти повинен відповідати таким вимогам: 
– складатися не менше, чим з 8 символів; 
– містити одночасно великі та малі букви латинського алфавіту, а також арабські 

цифри від 0 до 9. 
Необов’язково пароль може містити такі додаткові знаки: дефіс (-), підкреслення (_), 

тильда (~), крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, знак додавання (+), знак рівняння (=), 
знак оклику (!), знак питання (?), знак відсотків (%), комерційна at (@), амперсанд (&), знак 
долара ($), решітка (#), знак менше (<), знак більше (>), циркумфлекс (^), відкриваюча кругла 
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дужка, закриваюча кругла дужка, відкриваюча квадратна дужка, закриваюча квадратна 
дужка, відкриваюча фігурна дужка, закриваюча фігурна дужка, знак вертикальної риски (|), 
правобічна нахильна риска (/), лівобічна нахильна риска (\). 

 
Приклад надійного паролю: fJ-2u_5a!V1~d.x9 
 
Якщо введений користувачем пароль під час його зміни не буде відповідати цим 

вимогам на екрані з’явиться одне із повідомлень, що наведене на рис. 12. 

а)  

б)  

Рисунок 12 – Попередження, що новий пароль не відповідає вимогам  
відомчої електронної пошти до нього 

 

УВАГА 

Під час вводу паролів, слідкуйте за розкладкою клавіатури. Пароль слід вводити в англійській 
розкладці клавіатури. Спроба ввести новий пароль кириличними буквами призведе до виводу на 
екран повідомлення, що наведено на рис. 13. 

 

 

Рисунок 13 – Новий пароль відомчої електронна пошти містить неприпустимі символи 

 


