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Визначення та скорочення 
кваліфікований надавач електронних довірчих послуг – юридична особа незалежно від 

організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа-підприємець, яка надає одну або 

більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам Закону України “Про 

електронні довірчі послуги” та відомості про яку внесені до Довірчого списку;  

кваліфікована електронна довірча послуга – електронна довірча послуга, надання якої 

забезпечує кваліфікований надавач електронних довірчих послуг або центральний засвідчувальний 

орган, зокрема за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та яка 

базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа; 

кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з 

використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому 

сертифікаті відкритого ключа; 

засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки – апаратно-програмний або апаратний 

пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів 

та/або створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або перевірки кваліфікованого 

електронного підпису чи печатки, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного 

підпису чи печатки; 

захист інформації – сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для 

запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації (чи системі її обробки) та осіб, які 

користуються інформацією; 

політика сертифіката – перелік усіх правил, що застосовуються кваліфікованим надавачем 

електронних довірчих послуг у процесі надання кваліфікованих електронних довірчих послуг з 

обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів; 

положення сертифікаційних практик – перелік усіх практичних дій та процедур, які 

застосовуються для реалізації політики сертифіката кваліфікованого надавача електронних довірчих 

послуг; 

ключові дані – конкретний стан деяких параметрів алгоритму криптографічного перетворення, 

що забезпечує вибір одного перетворення із сукупності можливих для даного алгоритму; 

комплексна система захисту інформації – сукупність заходів та засобів, призначених для 

реалізації захисту інформації в інформаційній системі або на об’єкті; 

криптографічний захист інформації – вид захисту, що реалізується за допомогою перетворень 

інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або 

відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо; 

пара ключів – особистий та відповідний йому відкритий ключі, що є взаємопов’язаними 

параметрами алгоритму асиметричного криптографічного перетворення; 

несанкціонований доступ – доступ до системи, його ресурсів, інформації, що відбувається з 

порушенням встановлених правил розмежування доступу; 

особистий ключ – параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який 

використовується як унікальні електронні дані для створення кваліфікованого електронного підпису 

чи печатки, доступний тільки підписувачу чи створювачу електронної печатки, а також у цілях, 

визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів; 

компрометація особистого ключа – будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести 

до несанкціонованого використання особистого ключа;  

програмно-технічний комплекс – апаратні, апаратно-програмні та програмні засоби, що 

забезпечують виконання функцій, пов’язаних з наданням кваліфікованих електронних довірчих 

послуг; 

інформаційно-телекомунікаційна система – сукупність інформаційних та телекомунікаційних 

систем надавача або центрального засвідчувального органу, які у процесі обробки інформації діють як 

єдине ціле та об’єднують програмно-технічний комплекс, фізичне середовище, інформацію, що 

обробляється в зазначених системах, а також найманих працівників надавача або центрального 

засвідчувального органу, які безпосередньо задіяні у наданні кваліфікованих електронних довірчих 

послуг або обслуговують програмно-технічний комплекс; 

кваліфікований сертифікат відкритого ключа – сертифікат відкритого ключа, який видається 

кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним 

засвідчувальним органом; 

блокування сертифіката відкритого ключа – тимчасове зупинення чинності сертифіката 

відкритого ключа; 
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список відкликаних сертифікатів – сформований та опублікований надавачем перелік 

кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, статус яких змінено на блокований, поновлений або 

скасований; 

технологічний ключ працівника кваліфікованого надавача електронних довірчих 

послуг – параметр криптографічного алгоритму формування кваліфікованого електронного підпису, 

доступний тільки конкретному працівнику кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для 

засвідчення авторства цієї особи при здійсненні внутрішніх технологічних операцій у кваліфікованого 

надавача електронних довірчих послуг; 

розпізнавальне ім’я – сукупність реквізитів підписувача, що забезпечують можливість 

однозначного визначення належності кваліфікованого сертифіката відкритого ключа цьому 

підписувачу з поміж інших кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, сформованих 

кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг; 

заява на формування (зміну статусу) сертифіката – заява фізичної чи юридичної особи 

(уповноваженої особи) у письмовій або електронній формі щодо формування (зміни статусу) 

кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, яка надається до кваліфікованого надавача 

електронних довірчих послуг відповідно до порядку, встановленого цим регламентом; 

звернення підписувача – звернення підписувача або уповноваженої особи до кваліфікованого 

надавача електронних довірчих послуг, щодо реєстрації, формування або зміни статусу 

кваліфікованого сертифіката відкритого ключа; 

службовий ключ – особистий ключ сервісу кваліфікованого надавача електронних довірчих 

послуг, що використовуються для реалізації функцій, пов’язаних із обслуговуванням кваліфікованих 

сертифікатів відкритих ключів; 

відповідальна особа – спеціально визначений наказом керівника установи працівник(-и) або 

підрозділ, на яких покладені функції із забезпечення застосування кваліфікованого електронного 

підпису в установі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року           

№ 749 “Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми 

власності”; 

заявник – фізична особа або представник юридичної особи, що звернулись до кваліфікованого 

надавача електронних довірчих послуг для отримання таких послуг; 

користувач – особа, яка на підставі договору або іншого документа отримує у 

кваліфікованого надавача кваліфіковану електронну довірчу послугу; 

представник – фізична особа, уповноважена заявником (юридичною особою, що отримує або 

має намір отримати кваліфіковані електронні довірчі послуги) на подання до кваліфікованого надавача 

електронних довірчих послуг реєстраційних документів заявника, вчинення необхідних реєстраційних 

та інших дій (скасування, блокування, поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів), 

тощо. Представництво здійснюється на підставі відповідної довіреності; 

установа – органи державної влади зокрема, Кабінет Міністрів України, головний орган у 

системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної 

політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та 

нафтогазовому комплексах, постійно діючий незалежний державний колегіальний орган, метою 

діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації державної форми власності. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про електронні довірчі 

послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про телекомунікації”, “Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України”. 
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АС 

БД 

ІТС 

КЕП 

КЗІ 

КСЗІ 

КТЗ 

ЛОМ 

Надавач 

 

НКІ 

 

 

 

 

НСД 

ПЗ 

Підписувач 

 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

 

 

 

 

– 

– 

– 

автоматизована система 

база даних 

інформаційно-телекомунікаційна система 

кваліфікований електронний підпис чи електронна печатка 

криптографічний захист інформації 

комплексна система захисту інформації 

комплекс технічних засобів 

локальна обчислювальна мережа 

кваліфікований надавач електронних довірчих послуг “АЦСК ринку електричної 

енергії” 

засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що призначений для 

зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що 

забезпечують захист записаних на ньому даних від несанкціонованого доступу, 

безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх 

копіювання 

несанкціонований доступ 

програмне забезпечення 

особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені 

накладає/створює кваліфікований електронний підпис або електронну печатку. 

ПТК 

РС 

СВС 

– 

– 

– 

програмно-технічний комплекс 

робоча станція 

список відкликаних сертифікатів 

СУБД 

СУІБ 

– 

– 

система управління базами даних 

система управління інформаційною безпекою 

ТЗІ 

ЦЗО 

– 

– 

 

технічний захист інформації 

центральний засвідчувальний орган 
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1 Загальні відомості 

1.1 Статус Регламенту 

Цей регламент роботи (далі – Регламент) визначає організаційно-методологічні, технічні та 

технологічні умови діяльності Надавача, умови надання та правила користування послугами 

Надавача, включаючи права, обов’язки, відповідальність Надавача, користувачів та Підписувачів, 

формати даних, основні організаційно-технічні заходи, що направлені на забезпечення 

функціонування Надавача включаючи політику сертифіката та положення сертифікаційних 

практик. 

Регламент розроблено у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює 

питання у сфері електронних довірчих послуг, а саме: 

 Закону України “Про електронні довірчі послуги” від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII; 

 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22 травня 

2003 року № 851-IV (зі змінами); 

 Вимогам у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог 

законодавства у сфері електронних довірчих послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 7 листопада 2018 року № 992; 

 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749; 

 Порядку ведення довірчого списку, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 29 жовтня 2018 року № 3373/5; 

 Порядку зберігання документованої інформації та її передавання ЦЗО в разі припинення 

діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 821; 

 Правил посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних 

телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України № 3 від                                    

13 січня 2005 року, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 січня 2005 року за                              

№ 104/10384, у редакції наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту 

інформації Служби безпеки України № 50 від 10 травня 2006 року, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17 травня 2006 року за № 568/12442. 

Терміни та визначення, що вживаються в цьому Регламенті, визначені цим Регламентом та 

вищенаведеними нормативними актами. 

Цей Регламент не визначає та не розглядає відносини між Надавачем та Підписувачами, які 

є співробітниками Надавача. Ці відносини регулюються внутрішніми документами Надавача. 

Будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з Регламентом на електронному ресурсі або 

безпосередньо у Надавача. 

 

1.2  Застосування Регламенту 

Норми даного Регламенту є обов’язковими для Підписувача та заявника з моменту подачі 

Підписувачем заяви до Надавача на отримання кваліфікованого сертифіката відкритого ключа         

(далі – Сертифікат). 

Вимоги даного Регламенту застосовуються протягом строку дії договору про надання 

кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – Договір). 

Заявник та Підписувач погоджуються з тим, що умови Регламенту приймаються ними 

повністю. 

 

1.3 Зміни (доповнення) Регламенту 

Надавач має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Регламенту. 

Повідомлення про внесення змін та доповнень до Регламенту, а також уточнена редакція 

Регламенту розміщуються в мережі Internet за адресами: URL=acsk.oree.com.ua та 

URL=acsk.er.gov.ua не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до вступу змін та доповнень у дію. 

Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється Надавачем за погодженням з 

Адміністрацією Держспецзв’язку. 

Усі зміни та доповнення, що вносяться до Регламенту у зв’язку зі змінами законодавства, 

вступають у силу одночасно зі змінами та доповненнями до відповідних нормативних актів. 
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Усі зміни та доповнення до Регламенту, з моменту їх вступу у дію, однаково поширюються 

на всіх Підписувачів та заявників, що приєдналися до Договору, в тому числі і на тих, що 

приєдналися до Договору раніше за дату вступу у дію змін та доповнень. 

Якщо Підписувач та заявник не згодні із внесеними змінами та доповненнями до 

Регламенту, вони мають право припинити використання Сертифікату. 

 

1.4 Ідентифікаційні дані Надавача  

Країна  Україна 

Назва міста Київ 

Повне найменування організації власника Надавача Державне підприємство “Оператор ринку” 

Скорочене найменування організації власника 

Надавача 

ДП “Оператор ринку” 

ЄДРПОУ 43064445 

Юридична адреса власника Надавача 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27 

Місцезнаходження Надавача 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27 

Номери телефонів 044-594-51-91, 044-205-01-11 

 

Веб сайт Надавача acsk.oree.com.ua acsk.er.gov.ua 

Електронна пошта acsk@oree.com.ua  

  

1.5 Кваліфіковані електронні довірчі послуги, що надаються Надавачем 

Надавач здійснює свою діяльність у сфері електронних довірчих послуг. 

Перелік кваліфікованих електронних довірчих послуг, що надаються Надавачем, згідно з 

діючими тарифами: 

1) створення, перевірки та підтвердження КЕП. 

2) формування, перевірки та підтвердження чинності Сертифіката. 

3) формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу. 

Зазначені послуги надаються безкоштовно: 

– всім учасникам ринку електричної енергії (далі – учасник РЕЕ); 

– Кабінету Міністрів України;  

– головному органу у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та 

забезпеченні реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, 

вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах; 

– постійно діючому незалежному державному колегіальному органу, метою діяльності якого 

є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг; 

– фізичним особам, які на момент отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

являються працівниками ДП “Оператор ринку”. 

Окрім надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, Надавач надає консультаційні 

послуги за зверненням Підписувачів та заявників. 

Порядок застосування КЕП органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями державної форми власності визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

Порядок застосування КЕП в банківській діяльності визначається Національним банком 

України. 

Надання зазначених послуг здійснюється відповідно до цього Регламенту на підставі 

договору приєднання, який укладається шляхом приєднання заявника до Договору в цілому шляхом 

підписання заяви-приєднання до Договору, причому, заявник не може запропонувати свої умови до 

цього Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою запропонованого Договору чи окремих 

його положень, заявник вправі відмовитися від його укладення. Укладення Договору здійснюється 

його Сторонами на добровільних засадах шляхом вільного волевиявлення. 

Надавач надає послуги та здійснює діяльність на підставі внесення відомостей про нього до 

Довірчого списку на офіційному веб-сайті ЦЗО. 

 

 

 

 

mailto:aleksandr.rodjukov@pbank.com.ua
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1.6 Права та обов’язки Надавача та Підписувача 

1.6.1 Права Надавача 

Надавач має право: 

 надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги та обслуговувати Сертифікати у 

відповідності з чинним законодавством; 

 вимагати від юридичних або фізичних осіб чи їх уповноважених представників        

(довірених осіб) надавати повну та дійсну інформацію для реєстрації заявника та Підписувача та 

формування Сертифіката, а також здійснювати перевірку наданої інформації; 

 відмовити у прийманні до розгляду документів, які мають підчистки, дописки, закреслені 

слова, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати; 

 відмовити у скасуванні Сертифіката Підписувача, якщо скінчився термін дії відкритого 

ключа, який відповідає цьому Сертифікату; 

 відмовити у блокуванні Сертифіката Підписувача, якщо скінчився термін дії відкритого 

ключа, який відповідає цьому Сертифікату; 

 відмовити у поновлені Сертифіката Підписувача, якщо скінчився термін дії відкритого 

ключа, який відповідає цьому Сертифікату; 

 скасовувати, блокувати, поновлювати Сертифікати Підписувача у порядку визначеному 

цим Регламентом; 

 вимагати від Підписувача дотримуватись цього Регламенту та умов Договору; 

 припинити надання Підписувачу кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі 

несплати ним вартості послуг, порушення умов цього Регламенту та Договору; 

 вимагати від Підписувача відшкодування в повному обсязі майнової шкоди в разі, якщо 

така шкода була завдана Надавачу з вини Підписувача. 

 

1.6.2 Права Підписувача 

Підписувач має право: 

 своєчасно отримувати якісні кваліфіковані електронні довірчі послуги; 

 отримувати Сертифікати інших Підписувачів; 

 отримувати Сертифікати Надавача; 

 отримувати СВС сформовані Надавачем; 

 застосовувати Сертифікат Підписувача для засвідчення (перевірки) КЕП електронних 

документів у відповідності до відомостей, які вказані у Сертифікаті; 

 застосовувати СВС, сформовані Надавачем, для засвідчення (перевірки) статусу власного 

Сертифіката та Сертифікатів інших Підписувачів; 

 звертатися до Надавача для скасування та блокування Сертифіката протягом терміну дії 

відповідного особистого ключа; 

 звертатися до Надавача для поновлення Сертифіката протягом терміну дії відповідного 

особистого ключа та терміну, на який було блоковано Сертифікат; 

 вимагати від Надавача виконання вимог конфіденційності; 

 вимагати від Надавача усунення порушень умов даного Регламенту та Договору у разі 

наявності цих порушень; 

 оскаржити дії чи бездіяльність Надавача у судовому порядку. 

  

1.6.3 Обов’язки Надавача 

Надавач зобов'язаний: 

 використовувати ПТК, що входить до складу ІТС, засоби КЗІ, в тому числі КЕП, що 

відповідають вимогам та мають відповідні позитивні експертні висновки за результатами державної 

експертизи та забезпечувати захист інформації з дотриманням вимог законодавства та КСЗІ або 

СУІБ; 

 надавати Підписувачам засоби КЕП для генерації пар ключів та/або створення КЕП, та/або 

перевірки КЕП, та/або зберігання особистого ключа КЕП; 

 забезпечувати розташування засобів ПТК, за допомогою яких здійснюється надання 

послуг, в спеціальних приміщеннях та їх охорону для запобігання безконтрольному проникненню в 

приміщення Надавача сторонніх осіб; 

 забезпечення створення умов для генерації пари ключів Підписувача; 

 забезпечувати захист інформації в АС відповідно до законодавства; 
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 забезпечувати захист персональних даних, отриманих від Підписувачів, згідно з чинним 

законодавством; 

 забезпечувати реєстрацію заявників за заявами на реєстрацію відповідно до порядку 

реєстрації, визначеного в даному Регламенті; 

 перевіряти унікальність реєстраційної інформації Підписувачів, що використовується для 

ідентифікації власників Сертифікатів; 

 встановлювати під час формування Сертифіката Підписувача належність відкритого 

ключа та відповідного особистого ключа Підписувачу; 

 забезпечувати формування Сертифікатів Підписувачів відповідно до порядку, 

визначеного в даному Регламенті; 

 забезпечувати унікальність реєстраційного номера Сертифіката Підписувача, що 

формується Надавачем; 

 забезпечувати унікальність значень відкритих ключів у сформованих Сертифікатах 

Підписувачів; 

 своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати Сертифікати Підписувачів у випадках, 

передбачених законодавством; 

 своєчасно попереджувати Підписувачів та додавати до Сертифікатів Підписувачів 

інформацію щодо обмеження використання КЕП; 

 перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення Сертифікатів 

Підписувачів та зберігати документи, на підставі яких було скасовано, блоковано та поновлено 

Сертифікати; 

 цілодобово приймати заяви про скасування, блокування та поновлення Сертифікатів 

Підписувачів; 

 вести електронні списки (реєстри) чинних, відкликаних і блокованих Сертифікатів 

Підписувачів; 

 забезпечувати цілодобовий доступ користувачів до Сертифікатів та відповідних 

електронних списків (реєстрів) Сертифікатів Підписувачів через загальнодоступні 

телекомунікаційні канали; 

 забезпечувати постійне зберігання сформованих Сертифікатів Підписувачів; 

 забезпечувати захист від доступу сторонніх осіб до параметрів особистого ключа 

Підписувача під час використання засобу КЕП; 

 надавати консультації з питань, пов'язаних з КЕП. 

 

1.6.4 Обов’язки Підписувача 

Підписувач зобов’язаний: 

 ознайомитись та дотримуватись правил надання кваліфікованих електронних довірчих 

послуг; 

 надавати повну та дійсну інформацію, необхідну для формування Сертифіката 

Підписувача; 

 зберігати в таємниці особистий ключ та вжити всі можливі заходи для запобігання його 

втрати, розкриття, модифікації та несанкціонованого використання; 

 не розголошувати та не повідомляти іншим особам пароль доступу до особистого ключа 

та ключову фразу для голосової автентифікації; 

 використовувати особистий ключ виключно для мети, визначеної у Сертифікаті 

Підписувача, та додержуватись інших обмежень щодо використання Сертифіката; 

 використовувати засоби КЕП для генерації особистих та відкритих ключів, формування та 

перевірки КЕП; 

 негайно інформувати Надавача про факти компрометації особистого ключа, 

компрометацію паролю захисту особистого ключа, виявлення неточностей або зміни даних у 

Сертифікаті; 

 не застосовувати особистий ключ, якщо стало відомо, що цей ключ використовується або 

використовувався іншими особами; 

 не використовувати особистий ключ, відповідний до Сертифіката, заява на блокування 

якого подана до Надавача, протягом часу з моменту подання заяви і до моменту офіційного 

повідомлення про його поновлення; 

 не використовувати особистий ключ, відповідний до Сертифіката, заява на скасування 

якого подана до Надавача, з моменту подання відповідної заяви; 
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 не використовувати особистий ключ, відповідний до Сертифіката, що скасований або 

блокований. 

 

1.7 Відповідальність Надавача та Підписувача 

У разі невиконання своїх обов'язків за даним Регламентом Сторони повинні в повному 

обсязі відшкодувати збитки, заподіяні іншій стороні, у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

Сторони несуть відповідальність за дії своїх співробітників, а також інших осіб, які мають 

або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник по її 

провині) до апаратних засобів, програмного, інформаційного забезпечення, криптографічних 

ключів та інших засобів КЕП, як за свої особисті. 

Сторони не несуть відповідальності за невиконання або незадовільне виконання своїх 

зобов’язань згідно даного Регламенту, а також за збитки від цих дій при умовах, якщо це є наслідком 

зустрічного невиконання або незадовільного зустрічного виконання іншою Стороною Регламенту 

своїх зобов’язань. 

Надавач не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була спричинена 

Підписувачу неналежною роботою клієнтської частини ПЗ Надавача в разі, якщо неналежна робота 

цього ПЗ була викликана “мережевими атаками”, дією “вірусних” програм або іншим неякісним        

(не ліцензованим) ПЗ Підписувача. 

Надавач не відповідає за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за даним 

Регламентом, а також за збитки, що виникли у зв’язку з цим, у випадках якщо Надавач обґрунтовано 

покладався на відомості, зазначені у заяві Підписувача (заявника). 

Надавач відповідає за збитки при використанні особистого ключа та Сертифіката 

Підписувача, тільки у випадку, якщо дані збитки виникли в наслідок компрометації особистого 

ключа Надавача або внаслідок невідповідності відомостей у Сертифікаті відомостям, зазначеним у 

заяві Підписувача. 

Відповідальність Сторін, що не врегульована положеннями даного Регламенту регулюється 

Договором та чинним законодавством України. 

 

2 Структура Надавача та функції складових частин 

2.1 Склад організаційної структури Надавача 

До складу організаційної структури Надавача, задіяної в функціонуванні Надавача, входять 

такі працівники та підрозділи: 

1) керівник Надавача; 

2) адміністратор реєстрації; 

3) адміністратор сертифікації; 

4) системний адміністратор; 

5) адміністратор безпеки та аудиту; 

5) служба захисту інформації Надавача у складі: 

- керівник служби; 

- адміністратор безпеки та аудиту. 

 

2.2 Функції та завдання організаційних підрозділів та працівників Надавача 

2.2.1 Керівник Надавача 

Функції та завдання керівника Надавача: 

 визначення та підтримка в актуальному стані політики та цілей Надавача; 

 визначення основних шляхів розвитку, координація, регламентування, контроль та аналіз 

діяльності Надавача; 

 визначення цілей Надавача; 

 забезпечення Надавача необхідними ресурсами для досягнення визначених цілей; 

 контроль за розглядом зауважень, пропозицій та вимог Підписувачів, направлених на 

удосконалення роботи Надавача. 
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2.2.2 Адміністратор реєстрації 

Адміністратор реєстрації відповідає за перевірку документів, наданих заявниками, їх заяв 

про формування, блокування, поновлення та скасування Сертифікатів. 

Функції та завдання адміністратора реєстрації: 

 ідентифікація та автентифікація заявників; 

 отримання від заявників чи Підписувачів заявок на формування, скасування, блокування 

та поновлення Сертифікатів; 

 перевірку документів, наданих заявниками, їх заяв про формування, блокування, 

поновлення та скасування Сертифікатів; 

 встановлення належності відкритого ключа та відповідного йому особистого ключа 

заявнику; 

 надання допомоги Підписувачам під час генерації особистих та відкритих ключів у спосіб, 

що не допускає порушення конфіденційності та цілісності особистого ключа, а також ознайомлення 

із значенням параметрів особистого ключа та їх копіювання; 

 надання Підписувачам консультацій щодо умов та порядку надання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг; 

 ведення обліку Підписувачів; 

 підтвердження запитів на формування Сертифікатів для заявників; 

 встановлення належності відкритого ключа та відповідного йому особистого ключа 

заявнику; 

 формування запитів на зміну статусу Сертифікатів для Підписувачів; 

 формування запитів на формування Сертифікатів для заявників. 

 

2.2.3 Адміністратор сертифікації 

Адміністратор сертифікації відповідає за формування Сертифікатів, ведення електронного 

реєстру чинних, блокованих та скасованих Сертифікатів, збереження та використання особистих 

ключів Надавача, а також створення їх резервних копій. 

Функції та завдання адміністратора сертифікації: 

 збереження та використання особистих ключів Надавача та особистих ключів серверів 

Надавача; 

 ведення електронного реєстру чинних, блокованих та скасованих Сертифікатів Надавача; 

 забезпечення використання особистих ключів Надавача під час формування та 

обслуговування Сертифікатів Надавача та користувачів; 

 участь у генерації пар ключів Надавача; 

 резервне копіювання, знищення, відновлення з резервної копії ключа Надавача та 

особистих ключів серверів Надавача; 

 формування та зберігання Сертифіката Надавача та Сертифікатів серверів Надавача; 

 створення резервних копій Сертифікатів Підписувачів; 

 зберігання резервних копій особистих ключів Надавача; 

 участь у знищенні особистих ключів Надавача; 

 формування Сертифікатів для персоналу Надавача; 

 погодження запитів на формування та зміну статусу Сертифікатів для Підписувачів; 

 формування СВС; 

 зберігання Сертифікатів Підписувачів, їх резервних копій, СВС та інших важливих 

ресурсів ІТС Надавача; 

 забезпечення ведення, архівування та відновлення БД Сертифікатів Підписувачів; 

 забезпечення публікації Сертифікатів Підписувачів та СВС на офіційному веб-сайті 

Надавача; 

 перевірка заяв про формування Сертифікатів Надавача на відповідність вимогам 

Регламенту роботи ЦЗО. 

 

2.2.4 Системний адміністратор  

Системний адміністратор відповідає за функціонування засобів та обладнання ПТК            

(далі – технічні засоби) ІТС Надавача. 

Функції та завдання системного адміністратора: 
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 організація експлуатації та технічного обслуговування ІТС Надавача і адміністрування її 

технічних засобів; 

 встановлення, налаштування та забезпечення підтримки працездатності 

загальносистемного та спеціального ПЗ ІТС Надавача (у частині, що не стосується параметрів 

безпеки);  

 контроль працездатності ПЗ та КТЗ ПТК Надавача; 

 забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Надавача;  

 адміністрування засобів ПТК Надавача; 

 ведення журналів аудиту подій, що реєструють технічні засоби ІТС Надавача; 

 встановлення та налагодження штатної підсистеми резервного копіювання БД ІТС 

Надавача; 

 формування та ведення резервних копій загальносистемного та спеціального ПЗ ПТК 

Надавача; 

 участь у впровадженні та забезпеченні функціонування КСЗІ або системи управління 

інформаційною безпекою;  

 забезпечення актуалізації БД, створюваних та оброблюваних в ІТС Надавача, у зв’язку із 

збоями;  

 планування, налаштовування, оптимізація та забезпечення функціонування серверів БД 

Надавача; 

 реєстрація співробітників Надавача у системах обліку доступу до БД; 

 контроль використання систем обліку доступу до БД співробітниками Надавача; 

 забезпечення створення резервних копій БД та відновлення даних;  

 забезпечення безпеки серверів БД Надавача. 

 

2.2.5 Адміністратор безпеки та аудиту 

Адміністратор безпеки та аудиту відповідає за належне функціонування КСЗІ або системи 

управління інформаційною безпекою та за належне проведення перевірок дотримання 

працівниками Надавача положень внутрішньої організаційно-розпорядчої документації Надавача та 

документації щодо КСЗІ або системи управління інформаційною безпекою. 

Функції та завдання адміністратора безпеки та аудиту: 

 контроль за функціонуванням КСЗІ або системи управління інформаційною безпекою; 

 участь у генерації пар ключів Надавача та створенні резервних копій особистих ключів 

Надавача; 

 контроль за формуванням, обслуговуванням і створенням резервних копій Сертифікатів 

Надавача, Підписувачів та СВС; 

 забезпечення повноти та якісного виконання організаційно-технічних заходів із захисту 

інформації; 

 забезпечення спостереження за функціонуванням КСЗІ або системи управління 

інформаційною безпекою (реєстрація подій в ІТС Надавача, моніторинг подій тощо); 

 розроблення розпорядчих документів, згідно з якими у Надавача повинен забезпечуватися 

захист інформації, контроль за їх виконанням; 

 своєчасне реагування на спроби НСД до ресурсів ПТК Надавача, порушення правил 

експлуатації засобів захисту інформації; 

 ведення журналів обліку адміністратора безпеки та аудиту, визначених документацією на 

КСЗІ або звітності, що передбачена системою управління інформаційною безпекою; 

 проведення перевірок журналів аудиту подій, що реєструють технічні засоби ІТС 

Надавача; 

 проведення перевірок відповідності положень внутрішньої організаційно-розпорядчої 

документації Надавача та документації на КСЗІ або систему управління інформаційною безпекою; 

 контроль за дотриманням працівниками Надавача положень внутрішньої         

організаційно-розпорядчої документації надавача та документації щодо КСЗІ або системи 

управління інформаційною безпекою; 

 контроль за веденням БД Надавача; 

 контроль за веденням архіву Надавача; 

 контроль за зберіганням особистих ключів Надавача та їх резервних копій, особистих 

ключів адміністраторів; 
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 участь у знищенні особистих ключів Надавача, контроль за правильним і своєчасним 

знищенням адміністраторами їх особистих ключів; 

 організація розмежування доступу до ресурсів ІТС Надавача, зокрема розподілення між 

працівниками паролів, ключів, Сертифікатів тощо; 

 забезпечення функціонування КСЗІ або системи управління інформаційною безпекою; 

 забезпечення організації та проведення заходів з модернізації, тестування, оперативного 

відновлення функціонування КСЗІ або системи управління інформаційною безпекою після збоїв, 

відмов, аварій ІТС Надавача; 

 забезпечення режиму доступу до приміщень Надавача, в яких розміщена ІТС Надавача. 

 

2.2.6 Служба захисту інформації Надавача 

Функції та завдання служби захисту інформації наведені у Положенні про Службу захисту 

інформації Надавача. 

 

2.3 Перелік суб’єктів, задіяних в обслуговуванні і використанні Сертифікатів та їх 

функції 

2.3.1 Перелік суб’єктів 

В обслуговуванні і використанні Сертифікатів Надавача задіяні наступні суб’єкти: 

 Надавач; 

 Підписувачі; 

 Користувачі. 

 

2.3.2 Надавач 

Надавач здійснює обслуговування Сертифікатів, сформованих для органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, 

фізичних осіб, незалежно від сфери використання Сертифікатів. 

Надавач не здійснює діяльність пов’язану з використанням інших видів електронного 

підпису, в тому числі переведеного у цифрову форму зображення власноручного підпису. 

Надавач надає кваліфіковані електронні довірчі послуги та здійснює діяльність на підставі 

внесення відомостей про нього до Довірчого списку на офіційному веб-сайті ЦЗО. 

Під кваліфікованими електронними довірчими послугами розуміється надання у 

користування засобів КЕП, допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування 

Сертифікатів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), 

надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих Сертифікатів, формування, перевірки та 

підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу, консультації та інші послуги, визначені 

Законом України від 5 жовтня 2017 року N 2155-VIII “Про електронні довірчі послуги”. 

 

2.3.3 Підписувачі та користувачі 

Використовувати послуги Надавача мають право як Підписувачі так і користувачі. 

Підписувачі користуються усім переліком послуг Надавача на підставі ухваленої заяви на 

реєстрацію та Регламенту. 

Користувачі, які хоч і не знаходяться у договірних відносинах з Надавачем, але можуть 

використовувати засоби КЕП для перевірки підпису або статусу Сертифікатів, а також 

використовувати інші послуги Надавача, що не потребують автентифікації. 

 

3 Опис регламентних процедур та механізмів обслуговування 

Сертифікатів 

3.1 Загальні положення  

Обслуговування фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Надавачем 

здійснюється після процедури ознайомлення з відповідними положеннями Регламенту: 

 права та обов’язки Надавача та Підписувача; 

 відповідальність Надавача та Підписувача; 

 перелік сфер, в яких дозволяється використання Сертифікатів, сформованих Надавачем; 

 порядок надання послуг визначення статусу Сертифіката в режимі реального часу; 
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 відомості про засоби КЕП, що можуть використовуватися для формування та перевірки 

КЕП. 

Після завершення процедури ознайомлення, у разі згоди Підписувача чи заявника з 

викладеними вимогами Регламенту, складається та підписується підписний лист до Регламенту та 

заява-приєднання до Договору, які зберігаються у Надавача. 

 

3.2 Строки дії Сертифікатів Надавача та Підписувачів, а також порядок їх заміни 

3.2.1 Строки дії Сертифікатів Надавача 

Максимальний термін дії Сертифікатів Надавача не більше ніж 5 (п’ять) років, Сертифікатів 

його працівників – не більше ніж 2 (два) роки. 

Початком строку дії Сертифікату Надавача вважається дата та час його формування. 

Часом створення ключів Надавача встановлюється час внесення їх до реєстру ключів та 

Сертифікатів Надавача. 

Після закінчення терміну чинності Сертифіката Надавача особистий ключ Надавача та всі 

його резервні копії знищуються методом, що не допускає можливості їх відновлення.  

Після закінчення терміну чинності технологічних ключів працівників Надавача ці ключі 

знищуються методом, що не допускає можливості їх відновлення.  

 

3.2.2 Строки дії Сертифікатів Підписувачів 

Максимальний термін дії Сертифікатів Підписувачів не більше ніж 2 (два) роки. 

Строк дії відкритого ключа Підписувача дорівнює строку, який встановлений 

законодавством. 

Планова заміна Сертифіката Підписувача виконується не пізніше ніж через 2 (два) роки 

після початку дії Сертифіката Підписувача. 

 

3.2.3 Порядок планової заміни ключів Надавача та працівників Надавача 

Надавач використовує такі пари (особистих та відкритих) ключів: 

– поточний особистий ключ Надавача, що використовується для накладання КЕП на 

Сертифікати серверів Надавача, Підписувачів та СВС. 

– попередній особистий ключ Надавача, що використовується для накладання КЕП тільки 

для обслуговування Сертифікатів Підписувачів, які були сформовані за допомогою цього ключа. 

Не пізніше завершення половини строку дії поточної пари ключів (особистий та відкритий 

ключі) здійснюється генерація нової пари ключів (особистий та відкритий ключі) та формування 

відповідного Сертифікату Надавача. При цьому поточний особистий ключ Надавача стає 

попереднім, а новий поточним.   

Перенесення попереднього особистого ключа Надавача до іншого засобу КЗІ здійснюється 

шляхом створення та відновлення резервної копії особистого ключа.  

Факти створення та відновлення резервної копії попереднього особистого ключа Надавача 

та його перенесення з одного до іншого засобу КЗІ реєструються адміністратором безпеки та аудиту 

у відповідному журналі обліку.  

Після введення в дію нових особистих ключів, особисті ключі, термін дії Сертифікатів 

ключів яких завершився, знищуються методом, що не допускає можливості їх відновлення, за участі 

не менше двох осіб, одним із яких обов’язково повинен бути адміністратор безпеки та аудиту. 

Процедура планової заміни ключів Надавача здійснюється в наступному порядку: 

 адміністратор безпеки та аудиту разом з адміністратором сертифікації генерують новий 

особистий і відповідний йому відкритий ключ; 

 адміністратор сертифікації ініціює процес засвідчення чинності відкритого ключа 

Надавача у ЦЗО; 

 новий Сертифікат Надавача розміщується у загальнодоступних каталогах                      

(LDAP-каталоги) та на інформаційному ресурсі Надавача (web-сторінці acsk.er.gov.ua та 

acsk.oree.com.ua). 

Процедура планової заміни технологічних ключів працівників Надавача здійснюється в 

наступному порядку: 

 працівник Надавача генерує нові особисті та відкриті ключі; 

 адміністратор безпеки та аудиту виготовляє нові Сертифікати працівника Надавача; 

 попередні особисті ключі працівника Надавача знищується надійним способом, а 

попередні Сертифікати публікуються у СВС. 



 16 

Після публікації нового Сертифіката уповноваженої особи Надавача у загальнодоступних 

каталогах (LDAP-каталоги) та на інформаційному ресурсі Надавача (web-сторінці acsk.er.gov.ua та 

acsk.oree.com.ua), попередній особистий ключ знищується надійним способом. 

Перевірка КЕП на документах, підписаних за допомогою попереднього особистого ключа 

працівника Надавача, здійснюється шляхом застосування відповідного йому скасованого 

Сертифіката, який зберігається в реєстрі Сертифікатів ключів Надавача. 

 

3.2.4 Порядок позапланової заміни ключів Надавача та працівників Надавача. 

У випадку компрометації або загрози компрометації особистого ключа Надавача або 

технологічних ключів працівників Надавача виконується позапланова заміна ключів. 

У випадку компрометації особистого ключа Надавача, Сертифікат Надавача скасовується 

шляхом внесення до СВС. 

Після публікації нового Сертифіката Надавача у загальнодоступних каталогах                

(LDAP-каталоги) та на інформаційному ресурсі Надавача (web-сторінці acsk.er.gov.ua та 

acsk.oree.com.ua), попередній особистий ключ Надавача та особисті ключі серверів Надавача 

знищуються надійним способом, що не дає змоги їх відновити.  

Сертифікати всіх Підписувачів скасовуються шляхом занесення в СВС. 

Всі Сертифікати, що були підписані з використанням скомпрометованого ключа Надавача, 

вважаються скасованими, з моменту публікації СВС, який містить відомості про Сертифікат 

Надавача. 

Після скасування Сертифіката Надавачем виконується процедура позапланової заміни 

ключів Надавача. Процедура позапланової заміни ключів Надавача виконується в порядку, що 

визначено у процедурі планової заміни ключів Надавача даного Регламенту. 

Усі Сертифікати, що діяли на момент компрометації ключа Надавача, а також Сертифікати, 

які були блоковані, повинні бути позапланово замінені. 

СВС підписується новим особистим ключем Надавача. 

Надавач офіційно оповіщає Підписувачів про факт позапланової заміни ключів. 

Після одержання офіційного повідомлення про факт позапланової заміни ключів Надавача 

Підписувачам необхідно виконати процедуру одержання нових ключів і Сертифікатів. 

У випадку компрометації технологічного особистого ключа працівника Надавача, 

Сертифікат працівника Надавача скасовується шляхом внесення до СВС. 

Після скасування Сертифіката працівника Надавача виконується процедура позапланової 

заміни технологічних ключів працівника Надавача, яка виконується в порядку, що визначений у 

процедурі планової заміни технологічних ключів працівника Надавача даного Регламенту. 

 

3.2.5 Компрометація особистих ключів Підписувачів 

Підписувач самостійно приймає рішення щодо факту або загрози компрометації особистого 

ключа. 

У випадку компрометації або загрози компрометації особистого ключа Підписувач повинен 

виконати процедуру блокування або скасування Сертифіката. 

Для поновлення Сертифіката Підписувачу необхідно виконати процедуру поновлення 

Сертифіката. 

У разі скасування Сертифіката Підписувача внаслідок компрометації його особистого ключа 

здійснюється позапланова заміна Сертифіката. 

 

3.3 Порядок надання заявникам, користувачам та Підписувачам відомостей про 

скасовані та блоковані Сертифікати 

Надання інформації Підписувачам та іншим суб’єктам про скасовані та блоковані 

Сертифікати ключів виконується шляхом розміщення СВС на сайті Надавача за адресою 

acsk.er.gov.ua та acsk.oree.com.ua. 

 

3.4 Структура Сертифікатів та СВС 

Формат Сертифікату та СВС відповідає стандартам, що застосовуються кваліфікованими 

надавачами електронних довірчих послуг під час надання кваліфікованих електронних довірчих 

послуг затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 року № 992 

“Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання 

вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг”. 
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3.5 Передача на зберігання до ЦЗО документів та основних об’єктів інформаційного 

ресурсу Надавача у разі припинення його діяльності 

Регламентні процедури передачі на зберігання до ЦЗО документів та основних об’єктів 

інформаційного ресурсу Надавача у разі припинення його діяльності здійснюються згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 821 “Про затвердження Порядку 

зберігання документованої інформації та її передавання ЦЗО в разі припинення діяльності 

кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг”. 

 

4 Перелік конфіденційної та відкритої інформації, що обробляється 

Надавачем 

4.1 Конфіденційна інформація 

До конфіденційної інформації, що обробляється Надавачем, віднесено: 

 особисті ключі Надавача та серверів Надавача; 

 персональна інформація Підписувачів, що міститься у Надавача і не підлягає 

безпосередньому розсиланню як частина Сертифіката; 

 конфігурація технічних та програмних засобів ПТК Надавача; 

 зміст журналів ПТК Надавача. 

Особистий ключ Підписувача є конфіденційною інформацією Підписувача. 

Інформація, що не відноситься до конфіденційної інформації, є відкритою інформацією. 

 

4.2 Відкрита інформація 

Відкрита інформація може бути опублікована за рішенням Надавача. Місце та спосіб 

опублікування відкритої інформації визначається Надавачем. 

Інформація, що входить до Сертифіката та СВС є відкритою інформацією. 

Інформація, що міститься в Регламенті є відкритою інформацією. 

Надавач має право надавати доступ до конфіденційної інформації іншим особам тільки у 

випадках передбачених законодавством України. 

 

5 Характеристика автоматизованої системи Надавача 

5.1 Програмно-технічний комплекс Надавача 

ПТК Надавача є технічною основою АС Надавача та забезпечує технологічну реалізацію 

регламентних процедур Надавача з обслуговування Сертифікатів Підписувачів, а саме: 

 реєстрацію Підписувачів, які обслуговуються Надавачем; 

 ведення реєстру Підписувачів; 

 додавання, зміну та видалення реєстраційних даних Підписувачів з реєстру Підписувачів; 

 архівування та резервне копіювання реєстру Підписувачів; 

 приймання та реєстрація запитів Підписувачів на формування Сертифікатів; 

 формування Сертифікатів; 

 внесення сформованих Сертифікатів у реєстр Сертифікатів; 

 архівування та резервне копіювання реєстру Сертифікатів; 

 приймання та реєстрацію запитів Підписувачів на скасування, блокування чи поновлення 

Сертифікатів; 

 скасування, блокування або поновлення Сертифікатів на підставі запитів; 

 зберігання запитів, отриманих від Підписувачів, у БД запитів; 

 архівування та резервне копіювання БД запитів; 

 внесення інформації про поточний статус Сертифіката до реєстру Сертифікатів; 

 формування СВС Підписувачів; 

 публікацію СВС у загальнодоступних каталогах (LDAP-каталоги) та на інформаційному 

ресурсі Надавача (web-сторінці); 

 надання доступу користувачів до СВС у загальнодоступних каталогах (LDAP-каталогах) 

та на інформаційному ресурсі Надавача (web-сторінці); 

 інформування Підписувачів про зміну статусу Сертифікатів засобами електронної пошти; 
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 надання послуг формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної 

позначки часу; 

 забезпечення захисту інформації, що обробляється та захист технічних засобів від НСД.  

До складу КТЗ ПТК Надавача входять такі технічні засоби: 

– КТЗ ЛОМ серверів Надавача, у складі: 

– центральні сервери (сервери Надавача) (кластер); 

– сервери взаємодії (кластер); 

– дискові масиви; 

– сервер моніторингу та синхронізації часу; 

– обладнання синхронізації часу (GPS-приймач); 

– міжмережевий екран (МЕ) з системою попередження втручань (IPS); 

– мережні криптомодулі (кластер); 

– криптомодулі;  

– комутатори ЛОМ; 

– КТЗ робочих місць обслуговуючого персоналу: 

– РС адміністратора безпеки та аудиту; 

– РС адміністратора реєстрації; 

– РС системного адміністратора 

– РС адміністратора сертифікації; 

– апаратно-програмні засоби КЗІ (далі – АПЗ КЗІ); 

– РС генерації ключів (ізольована). 

Загальна схема КТЗ ПТК Надавача наведена на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Загальна схема КТЗ ПТК Надавача 

PC адміністратора безпеки та аудиту, системного адміністратора, адміністратора реєстрації, 

адміністратора сертифікації взаємодіють через внутрішню телекомунікаційну мережу на основі 

кабельної мережі та комутатора і утворюють ЛОМ. 

Сервери Надавача, сервери взаємодії, мережні криптомодулі та міжмережевий екран 

розміщені в екранованій серверній шафі у спеціальному приміщенні Надавача (серверному 

приміщенні) та підключені до телекомунікаційної мережі через волоконно-оптичну лінію зв'язку. 

Сервер моніторингу та синхронізації часу знаходиться поряд в неекранованій шафі. 

Сервери взаємодії підключено до зовнішньої телекомунікаційної мережі через                

міжмережевий екран.  

Міжмережевий екран Надавача підключено до зовнішньої телекомунікаційної мережі через 

відомчу мережу ДП “Оператор ринку” (також оснащена міжмережевим екраном), яка в свою чергу 

підключена до комунікаційного обладнання оператора послуг передачі даних. 
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Комплекс взаємодіє з ПТК інших Надавачів (в тому числі і з ЦЗО), а також із серверами та 

користувачами систем через сервери взаємодії. 

Невід’ємною частиною ПТК Надавача є комплекс засобів захисту, що є складовою частиною 

створеної у АС Надавача системи захисту інформації. 

 

5.2 Комплексна система захисту інформації Надавача 

КСЗІ в АС Надавача призначена для: 

 реалізації політики безпеки інформації Надавача; 

 забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності інформації під час експлуатації 

АС Надавача; 

 недопущення витоку інформації з обмеженим доступом та втрати її матеріальних носіїв; 

 створення механізму та умов оперативного реагування на зовнішні та внутрішні загрози з 

метою забезпечення безпеки інформації та оперативного оповіщення адміністраторів безпеки та 

аудиту про факти НСД до інформації; 

 ефективного попередження, своєчасного виявлення та знешкодження загроз для ресурсів 

обчислювальної системи Надавача, причин та умов, які спричиняють або можуть привести до 

порушення її нормального функціонування; 

 керування засобами захисту інформації, розмежування доступу користувачів до ресурсів 

АС Надавача, контроль за їх роботою з боку осіб, які відповідають за забезпечення безпеки 

інформації у Надавача; 

 створення умов для забезпечення максимально можливого рівня локалізації негативних 

наслідків, що завдаються неправомірними та несанкціонованими діями порушників, зменшення 

негативного впливу наслідків порушення безпеки на функціонування Надавача; 

 організації обліку, зберігання, обігу інформації, яка потребує захисту, та матеріальних 

носіїв, на яких вона накопичується; 

 реєстрації, збору, зберігання, обробки даних про всі події у Надавача, які мають 

відношення до безпеки інформації; 

 забезпечення доступності ресурсів АС Надавача для її користувачів. 

 

5.3 Порядок синхронізації часу у ПТК Надавача 

Для синхронізації системних годинників технічних засобів, що входять до складу ПТК 

Надавача створено спеціальний апаратно-програмний комплекс синхронізації часу. 

Комплекс засобів синхронізації часу забезпечує отримання сигналів синхронізації часу з 

NTP-сервера ІТС ЦЗО, резервних NTP-серверів, синхронізованих з державним еталоном одиниць 

часу і частоти, що отримує сигнали синхронізації часу з GPS-приймача, та синхронізацію 

системного часу на технічних засобах ПТК Надавача. 

До складу комплексу входять такі програмні та апаратні засоби: 

 GPS-приймач; 

 програмний комплекс сервера синхронізації часу. 

GPS-приймач може отримувати інформацію від супутників. Позначки точного часу 

отримуються у всесвітній шкалі UTC із точністю до 1 с. 

GPS-приймач має свідоцтво про державну метрологічну атестацію. 

Сервер синхронізації встановлюється на сервер моніторингу та синхронізації часу та 

синхронізує системний годинник у відповідності до значення часу що отримується за допомогою 

GPS-приймача. 

Для синхронізації часу із сервером часу на всіх PC та серверах що входять до складу ПТК 

Надавача використовується NTP-клієнт що є компонентом операційної системи. 
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6  Політика сертифіката 

6.1 Перелік сфер, в яких дозволяється використання Сертифікатів, сформованих 

Надавачем. 

Сертифікати, сформовані Надавачем, використовуються для підтвердження КЕП, який 

задовольняє вимогам щодо підпису, застосованого до даних в електронній формі, у такий же спосіб, 

як власноручні підписи задовольняють вимогам стосовно документу на папері. 

Надавач здійснює обслуговування Сертифікатів, сформованих для органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, 

фізичних осіб, незалежно від сфери використання Сертифікатів. 

Сфери у яких дозволяється використання Сертифікатів сформованих Надавачем: 

– автентифікації; 

– перевірки КЕП; 

– узгодження ключів шифрування.  

Вищезазначений перелік не є вичерпним.  

 

6.2 Обмеження щодо використання Сертифікатів, сформованих Надавачем 

Надавач має право встановлювати обмеження сфери використання сформованих ним 

Сертифікатів. Інформація щодо обмеження сфери використання доводиться до заявника 

(Підписувача) та зазначається у сформованому Сертифікаті. 

 

6.3 Перелік інформації, що розміщується Надавачем на своєму офіційному веб-сайті.  

До інформації, вільний доступ до якої забезпечує Надавач через офіційний веб-сайт 

належать: 

– відомості про Надавача; 

– дані про внесення відомостей про Надавача до Довірчого списку; 

– регламент роботи Надавача; 

– Сертифікати Надавача; 

– перелік кваліфікованих електронних довірчих послуг, які надає Надавач; 

– дані про засоби КЕП, що використовуються під час надання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг; 

– форми документів, на підставі яких надаються кваліфіковані електронні довірчі послуги; 

– реєстр чинних, блокованих та скасованих Сертифікатів; 

– відомості про обмеження під час використання Сертифікатів; 

– дані про порядок перевірки чинності Сертифіката, у тому числі умови перевірки статусу 

Сертифіката; 

– перелік актів законодавства у сфері електронних довірчих послуг.  

Електронна адреса (DNS-ім’я) електронного інформаційного ресурсу: acsk.er.gov.ua та 

acsk.oree.com.ua; 

Технічною основою інформаційного ресурсу Надавача є сервери взаємодії, що входять до 

складу ПТК Надавача. 

Довідкова інформація розміщується на web-сервері сервера взаємодії у вигляді набору      

web-сторінок. 

Сертифікати Надавача, Сертифікати серверів Надавача та Підписувачів, а також СВС 

розміщуються: 

 у складі web-сторінок на web-сервері сервера взаємодії; 

 у інформаційному дереві LDAP-каталогу на LDAP-сервері сервера взаємодії. 

Доступ до web-сервера здійснюється за DNS-ім’ям acsk.er.gov.ua та acsk.oree.com.ua за 

протоколом HTTP та/або HTTPS. 

Доступ до LDAP-сервера здійснюється за DNS-ім’ям ldap://acsk.er.gov.ua та 

ldap://acsk.oree.com.ua за протоколом LDAP. 

 

6.4 Час і порядок публікації Сертифікатів та СВС. 

Після формування Сертифіката Надавача виконується його публікація на інформаційному 

ресурсі.  

Окрім власних Сертифікатів Надавачем виконується публікація Сертифікатів серверів 

Надавача: 
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 сервера обробки запитів (СМР-сервера); 

 сервера позначок часу (TSP-сервера); 

 сервера визначення статусу сертифікатів (OCSP-сервера). 

Публікація Сертифікатів серверів Надавача виконується після формування Сертифіката 

відповідного сервера. 

Публікація СВС Підписувачів на інформаційний ресурс Надавача (на web-сервері) 

здійснюється одразу після його випуску. 

Надавач виконує випуск СВС двох типів: 

– повний список; 

– частковий список. 

Повний список випускається 1 (один) раз на тиждень та містить інформацію про всі 

відкликані Сертифікати, які були сформовані Надавачем на діючому особистому ключі. 

Частковий список випускається кожні 2 (дві) години та містить інформацію про всі 

відкликані Сертифікати, статус яких був змінений в інтервалі між часом випуску останнього 

повного списку та часом формування поточного часткового списку. 

 

6.5 Механізм підтвердження володіння заявником чи Підписувачем особистим 

ключем, відповідний якому відкритий ключ надається для формування Сертифіката 

Для формування Сертифікатів використовуються запити на формування Сертифікатів, які 

створюються в процесі генерації особистого та відкритих ключів. 

Підтвердження володіння Підписувачем відповідним особистим ключем та його 

відповідність відкритому ключу здійснюється адміністратором реєстрації без розкриття особистого 

ключа Підписувача, шляхом перевірки електронного підпису на запиті за допомогою відкритого 

ключа, що міститься у запиті Тобто запит на формування Сертифіката є самопідписаним.. 

Якщо генерація особистих та відкритих ключів була проведена за межами Надавача, запити 

на сертифікацію подаються адміністратору реєстрації особисто Підписувачем. 

 

6.6 Умови встановлення заявника  

Для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги Надавач здійснює ідентифікацію 

заявника шляхом перевірки ідентифікаційних даних особи з документів, що надаються заявником, 

та даних, одержаних з інформаційних систем органів державної влади. 

Ідентифікація заявника – це встановлення заявника, Підписувача (Підписувачів), перевірка 

наданих заявником даних, що включаються у Сертифікат, його повноважень, на підставі наданих 

документів на матеріальних носіях, та/або електронних даних. Для перевірки інформації, наданої 

заявником, у тому числі відомостей про керівника заявника, його повноважень на представництво 

юридичної особи та право вчиняти дії від її імені без довіреності, адміністратор реєстрації 

використовує дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до вимог статті 22 Закону України “Про електронні 

довірчі послуги”.  

Ідентифікаційні дані особи, що надаються заявником для отримання кваліфікованої 

електронної довірчої послуги, повинні бути перевірені Надавачем:  

1) у присутності Підписувача; 

2) шляхом використання ідентифікаційних даних особи-заявника з чинного Сертифіката, 

сформованого тим самим Надавачем. 

Заявник повинен надати визначену Регламентом контактну інформацію, що дає змогу 

зв’язатися з ним.  

Реєстрація заявника – внесення інформації про заявника та Підписувача (Підписувачів) до 

реєстру Підписувачів. Перед реєстрацією заявник (представник, відповідальна особа) повинен 

ознайомитись з умовами обслуговування Сертифікатів, передбачених Регламентом Надавача. 

Реєстрація заявника можлива лише за умови надання оригіналу (для ознайомлення) 

паспорта громадянина України (паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою 

про постійне місце проживання в іноземній державі, посвідки на постійне (тимчасове) місце 

проживання, посвідчення біженця) та надання копії даного документу, засвідченої відповідно до 

діючого законодавства. 

Адміністратор реєстрації Надавача виконує процедуру ідентифікації особи, яка звернулася 

до Надавача, шляхом її встановлення за паспортом громадянина України, а за його відсутності 

паспортом громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, 
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посвідкою на тимчасове/постійне проживання, посвідченням біженця або паспортом громадянина 

України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі.  

Відповідальна особа додатково ідентифікується за копією наказу (рішення) керівника 

установи про визначення такої відповідальної особи, що підписана керівником та скріплена 

печаткою установи (за наявності).  

Представник юридичної особи, який уповноважений на подання Надавачу реєстраційних 

документів додатково ідентифікується за довіреністю наданою керівником юридичної особи. 

Довіреність повинна бути підписана керівником та скріплена печаткою юридичної особи (за 

наявності). 

Копії документів та витяги з них, що подаються на реєстрацію, крім нотаріально 

засвідчених, засвідчуються:  

– для юридичних осіб – підписом керівника зі скріпленням печаткою юридичної особи               

(за наявності);  

– для установ – підписом керівника зі скріпленням печаткою установи.  

Для центральних та місцевих органів виконавчої влади допускається підписання 

уповноваженою особою зі скріпленням печаткою структурного підрозділу (служби діловодства, 

кадрів, бухгалтерії тощо).  

– для фізичних осіб (фізичних осіб-підприємців) – підписом фізичної особи.  

Використання факсимільного підпису при завірянні документів не допускається. Заявник 

зобов’язаний надати свої контактні дані, в тому числі номер телефону та діючу адресу електронної 

пошти, що дозволяють зв’язатися з ним.  

До розгляду не приймаються документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, 

інші незастережні виправлення, написи олівцем або мають пошкодження, внаслідок чого їх текст 

неможливо прочитати.  

Після позитивної ідентифікації адміністратор реєстрації приймає рішення про реєстрацію 

Підписувача чи заявника. Реєстрація здійснюється у присутності заявника (представника) або 

відповідальної особи та є підставою для генерації ключів, а також формування Сертифіката 

Підписувачу. 

В разі прийняття позитивного рішення, після оплати Підписувачем всіх послуг укладається  

Договір. 

Після цього адміністратор реєстрації виконує реєстраційні дії по занесенню реєстраційної 

інформації до списку (реєстру) Підписувачів. 

В разі відмови у реєстрації, заява на виготовлення ключів та Сертифіката разом з додатками 

повертається заявнику (представнику) або його уповноваженій (довіреній) особі з відміткою 

адміністратора реєстрації про причини відмови у реєстрації. 

 

6.6.1 Ідентифікація та реєстрація юридичної особи 

Встановлення заявника – юридичної особи здійснюється за установчими документами 

юридичної особи або завіреними копіями таких документів, або іншими відомостями відповідно до 

Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” зі змінами, які містяться у ЄДР.  

При ідентифікації юридичної особи з’ясовують:  

– її повне та скорочене найменування;  

– місцезнаходження;  

– відомості про органи управління та їх склад;  

– дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, їх 

повноваження;  

– ідентифікаційний код згідно з ЄДР.  

Крім цього, під час реєстрації встановлюється представник юридичної особи та його 

повноваження.  

Документи, необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

юридичною особою:  

– лист щодо терміну дії Сертифікатів; 

– заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка 

зі згодою на обробку персональних даних Підписувача, у двох примірниках;  

– додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг для більш ніж однієї особи), у двох примірниках;  

– копії документів, що підтверджують належність Підписувача (окрім керівника) до 

юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір);  
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– копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової 

картки (за наявності таких осіб);  

– чорно-біла копія паспорта Підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та 

сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена 

власником;  

– копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання або паспорту громадянина іншої 

країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);  

– копія документа про зміну прізвища Підписувача, виданого відповідним державним 

органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);  

– копія картки платника податків Підписувача, засвідчена власником.  

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про 

таку відмову. 

 

6.6.2 Ідентифікація та реєстрація юридичної особи, яка є учасником РЕЕ. 

Встановлення заявника – юридичної особи, яка є учасником РЕЕ, здійснюється за 

установчими документами юридичної особи або копіями таких документів, які засвідчені 

керівником та скріплені печаткою (за наявності) юридичної особи – учасником РЕЕ, або іншими 

відомостями відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” зі змінами, які 

містяться у ЄДР.  

При ідентифікації юридичної особи – учасника РЕЕ з’ясовують:  

– її повне та скорочене найменування;  

– місцезнаходження;  

– відомості про органи управління та їх склад;  

– дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, їх 

повноваження;  

– ідентифікаційний код згідно з ЄДР.  

Крім цього, під час реєстрації встановлюється представник юридичної особи – учасник РЕЕ 

та його повноваження.  

Документи, необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

юридичною особою – учасником РЕЕ:  

– лист щодо терміну дії Сертифікатів; 

– заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка 

із згодою на обробку персональних даних Підписувача, у двох примірниках;  

– додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг для більш ніж однієї особи), у двох примірниках;  

– копії документів, що підтверджують належність Підписувача (окрім керівника) до 

юридичної особи – учасника РЕЕ та його повноваження (наказ про призначення на посаду або 

трудовий договір);  

– копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової 

картки (за наявності таких осіб);  

– чорно-біла копія паспорта Підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та 

сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена 

власником;  

– копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання або паспорту громадянина іншої 

країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);  

– копія документа про зміну прізвища Підписувача, виданого відповідним державним 

органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);  

– копія картки платника податків Підписувача, засвідчена власником.  

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про 

таку відмову. 
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6.6.3 Ідентифікація та реєстрація фізичної особи-підприємця, яка є учасником РЕЕ. 

Встановлення фізичної особи (фізичної особи-підприємця), що є учасником РЕЕ 

здійснюється за паспортом громадянина України (паспортом громадянина іншої країни із 

нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, посвідки на тимчасове/постійне 

проживання, посвідчення біженця або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з 

відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі).  

Документи, необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

фізичною особою-підприємцем – учасником РЕЕ: 

– лист щодо терміну дії Сертифікатів; 

– заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної                                 

особи-підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних Підписувача, у 

двох примірниках;  

– чорно-біла копія паспорта Підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та 

сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена 

власником;  

– копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, підписана власником, або 

паспорту громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову    

(для іноземних громадян);  

– копія картки платника податків Підписувача, засвідчена власником.  

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про 

таку відмову. 

 

6.6.4 Ідентифікація та реєстрація філій та представництв юридичної особи 

Встановлення заявника здійснюється відповідно до п. 6.6 Регламенту.  

Документи, необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг філіями 

та представництвами юридичної особи:  

– лист щодо терміну дії Сертифікатів; 

– заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) із згодою на обробку 

персональних даних Підписувача, у двох примірниках;  

– додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг для більш ніж однієї особи), у двох примірниках;  

– засвідчена копія положення про філію (представництво);  

– документи, що підтверджують повноваження керівника філії (представництва)              

(копія довіреності на право здійснення повноважень щодо укладення від імені юридичної особи 

правочинів);  

– документи, що підтверджують належність Підписувача (окрім керівника) до філії 

(представництва) та його повноваження (копія наказу про призначення);  

– копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової 

картки (за наявності таких осіб);  

– чорно-біла копія паспорта Підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та 

сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена 

власником;  

– копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, підписана власником, або 

паспорту громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову        

(для іноземних громадян);  

– копія документа про зміну прізвища Підписувача, виданого відповідним державним 

органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);  

– копія картки платника податків Підписувача, засвідчена власником.  

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про 

таку відмову. 
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6.6.5 Ідентифікація та реєстрація іноземних представництв 

Встановлення заявника здійснюється відповідно до п. 6.6 Регламенту.  

Документи, необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

іноземними представництвами: 

– лист щодо терміну дії Сертифікатів; 

– заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) із згодою на обробку 

персональних даних Підписувача, у двох примірниках;  

– додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг для більш ніж однієї особи), у двох примірниках;  

– копія свідоцтва про реєстрацію, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України або Міністерством фінансів України або Міністерством юстиції України;  

– копія довіреності на керівника (керуючого) представництва;  

– документи, що підтверджують належність Підписувача до представництва:  

 копія наказу про призначення, виданого керівником юридичної особи          

(для іноземців);  

 копія наказу про призначення, виданого Дирекцією з обслуговування 

іноземних представництв “Інпредкадри” (для громадян України); 

– чорно-біла копія паспорта Підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та 

сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена 

власником;  

– копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, підписана власником, або 

паспорту громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову     

(для іноземних громадян);  

– копія документа про зміну прізвища Підписувача, виданого відповідним державним 

органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);  

– копія картки платника податків Підписувача, засвідчена власником.  

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про 

таку відмову. 

 

6.6.6 Ідентифікація та реєстрація установ 

Встановлення заявника здійснюється відповідно до п. 6.6 Регламенту.  

Документи, необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями державної форми власності:  

– лист щодо терміну дії Сертифікатів; 

– заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка 

із згодою на обробку персональних даних Підписувача, у двох примірниках;  

– додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг для більш ніж однієї особи), у двох примірниках; 

– копія рішення (наказу) керівника установи про визначення відповідальної 

особи/підрозділу в установі (подається один раз та у разі зміни даних). Надається у разі звернення 

відповідальної особи для подання заяви про зміну статусу Сертифіката (скасування, блокування або 

поновлення) відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 “Про 

затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми 

власності”;  

– копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової 

картки (за наявності таких осіб);  

– чорно-біла копія паспорта Підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та 

сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена 

власником;  

– копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, підписана власником, або 

паспорту громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для 

іноземних громадян);  
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– копія документа про зміну прізвища Підписувача, виданого відповідним державним 

органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);  

– копія картки платника податків Підписувача, засвідчена власником.  

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про 

таку відмову.  

Надавач розглядає підписання Реєстраційної картки (для юридичної особи) (у тому числі 

додаток Реєстраційної картки) керівником, як надання відповідним Підписувачам права на 

застосування КЕП в установі та підтвердження їх належності до установи. Відповідальність за 

організацію застосування КЕП в установі несе її керівник, якщо інше не встановлено 

законодавством. 

 

6.6.7 Ідентифікація та реєстрація фізичної особи (фізичної особи-підприємця) 

Встановлення фізичної особи (фізичної особи-підприємця) здійснюється за паспортом 

громадянина України (паспортом громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом 

на українську мову, посвідки на тимчасове/постійне проживання, посвідчення біженця або 

паспортом громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в 

іноземній державі).  

Документи, необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

фізичною особою-підприємцем:  

– лист щодо терміну дії Сертифікатів; 

– заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної                          

особи-підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних Підписувача, у 

двох примірниках;  

– чорно-біла копія паспорта Підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та 

сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена 

власником;  

– копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, підписана власником, або 

паспорту громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову      

(для іноземних громадян);  

– копія картки платника податків, засвідчена власником.  

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про 

таку відмову.  

 

6.6.8 Прийняття рішення про відмову у наданні Сертифікатів  

Адміністратор реєстрації приймає рішення про відмову в реєстрації у разі: 

– відсутності документів необхідних для ідентифікації та реєстрації; 

– відсутності у заявника/відповідальної особи документів, які засвідчують її особу та 

повноваження; 

– подання неналежно засвідчених копій документів; 

– подання документів/копій документів, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, 

інші незастережні виправлення, написи олівцем або мають пошкодження, внаслідок чого їх текст 

(фото) неможливо прочитати (розпізнати); 

– невідповідності даних, що визначені в поданих документах, фактичним даним заявника; 

– ненадання контактного номеру телефону та діючої електронної адреси; 

– ненадання запитів на формування кваліфікованих сертифікатів заявником або 

відповідальною особою; 

– відсутності НКІ для генерації особистих ключів у заявника на момент реєстрації; 

– з інших обґрунтованих підстав. 

 

6.7 Механізм автентифікації користувачів, які мають чинний Сертифікат, 

сформований Надавачем  

Користувач, який має чинний Сертифікат може автентифікувати себе шляхом накладання 

КЕП на електронні документи та електронні копії документів. Автентифікація Підписувача 

виконується шляхом перевірки КЕП Підписувача на документах. 
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6.8 Механізм автентифікації користувачів з питань блокування, скасування або 

поновлення Сертифіката 

В залежності від порядку звернення щодо блокування, поновлення та скасування 

Сертифікатів передбачені різні форми автентифікації Підписувача та перевірки законності такого 

звернення: 

– у  разі  письмового  звернення  заявника  (юридичної  особи),  законність  звернення 

встановлюється за власноручним підписом керівника із скріпленням печаткою юридичної особи   

(за її наявності); 

– у разі письмового звернення заявника (фізичної особи або фізичної особи-підприємця), 

законність  звернення  встановлюється  за власноручним  підписом фізичної  особи  (із скріпленням 

печаткою фізичної особи-підприємця, за її наявності); 

– у разі звернення Підписувача шляхом направлення запиту на  блокування/скасування 

Сертифіката в  електронному  вигляді,  законність  звернення  встановлюється шляхом  перевірки 

КЕП на запиті  за  допомогою  чинного Сертифіката Підписувача; 

– у разі  звернення  щодо  блокування/скасування Сертифіката  по  телефону, законність 

звернення встановлюється за ключовою фразою голосової автентифікації, що вказується 

Підписувачем під час реєстрації. 

 

6.9 Опис фізичного середовища 

6.9.1 Приміщення Надавача 

Приміщення Надавача розташовані на 6-му поверсі адміністративного (нежилого) будинку 

за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, кім. № 600 та № 601. Серверне приміщення 

Надавача розташоване в кімнаті № 600, приміщення адміністраторів розташоване в кімнаті № 601. 

Екранована серверна шафа Надавача розташована у серверному приміщенні (№ 600). 

Адміністративне приміщення поділяється на: 

 робочу зону, де встановлені робочі місця персоналу сертифікації, реєстрації, захисту 

інформації та системного адміністратора Надавача;  

 кімната (кабінка) генерації ключів; 

 зона для реєстрації заявників. 

Двері всіх приміщень обладнані електронно-механічними замками. 

Безпека інформаційних ресурсів у Надавача досягається шляхом впровадження 

організаційних, інженерно-технічних заходів, засобів і методів технічного та криптографічного 

захисту інформації КСЗІ або системи управління інформаційною безпекою.  

Приміщення Надавача обладнані системою охоронної та пожежної сигналізації.   

Електроживлення Надавача виконане від двох незалежних вводів: основного та резервного. 

Усі розетки та електроарматура світильників заземлені. 

Для забезпечення необхідного рівня захисту інформації, яка циркулює у спеціальному 

приміщенні, для захисту від електромагнітного випромінювання засоби обчислювальної техніки 

розташовані у екранованій шафі. 

Для заземлення екранованої шафи розташованої у спеціальному приміщенні влаштований 

окремий захисний контур заземлення. Електроживлення вводиться до екранованої шафи через 

протизавадні фільтри. Підключення серверів Надавача до зовнішніх телекомунікаційних мереж 

виконане з використанням волоконно-оптичних лінії зв’язку, a всередині екранованої шафи – з 

використанням Ethernet-кабелів. 

Захист від витоку інформації по кабелях електроживлення здійснений встановленням двох 

однофазних фільтрів на вводі до шафи в захищеному вигляді. 

 

6.9.2 Механізми контролю доступу до приміщень Надавача 

Пропускний і внутрішній режим визначається окремим документом “Порядок доступу до 

спеціальних приміщень”, який передбачає порядок допуску співробітників і представників інших 

організацій в приміщення Надавача, порядок внесення і винесення матеріальних цінностей, а також 

виконання особами, що перебувають в приміщеннях Надавача, встановлених вимог режиму й 

розпорядку робочого дня. 

Загальний нагляд і контроль за організацією охорони, станом пропускного й внутрішнього 

режиму здійснює керівник служби захисту інформації Надавача. 

Працівники Надавача, що порушують пропускний і внутрішній режим, притягуються до 

дисциплінарної відповідальності. 
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6.10 Процедурний контроль  

Процедурний контроль, а саме система дисциплінарних стягнень за недотримання 

працівниками Надавача своїх посадових обов’язків, вимог нормативно-правових актів у сфері 

електронних довірчих послуг та вимог внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Надавача 

та документації на КСЗІ або систему управління інформаційною безпекою в межах організації 

визначається та затверджується керівництвом ДП “Оператор ринку”. 

 

6.11 Порядок ведення журналів аудиту подій 

ПТК забезпечує реєстрацію у журналах аудиту АС Надавача таких подій: 

– спроби створення, знищення, встановлення пароля, зміни прав доступу, системних 

привілеїв тощо у ПТК; 

– генерації, знищення та використання ключової інформації; 

– зміни ключів; 

– формування, блокування, скасування та поновлення Сертифікатів, а також формування 

СВС; 

– спроби НСД до ПТК; 

– надання доступу до ПТК персоналу Надавача; 

– збої у роботі ПТК. 

Захист журналів аудиту АС забезпечується засобами ПТК, налагодження та контроль за 

якими здійснюється адміністратором безпеки та аудиту Надавача.  

Повний доступ до журналу аудиту має виключно адміністратор безпеки та аудиту. 

Адміністратор безпеки та аудиту має право на читання (перегляд) змісту журналу, пошук подій, 

перевірку цілісності чинного журналу. 

Засобами ПТК заборонено модифікацію окремих записів чинного журналу аудиту. Записи 

захищаються від несанкціонованого видалення засобами системи управління базою. Очищення 

журналів аудиту виконується адміністратором безпеки та аудиту тільки після створення резервної 

копії журналу в архіві. 

Журнали  аудиту АС Надавача  переглядаються  не рідше ніж раз на добу. 

 

6.12 Порядок ведення архівів Надавача  

6.12.1 Документи, які підлягають архівному зберіганню 

Архівному зберіганню підлягають наступні документи Надавача: 

 Сертифікати Надавача; 

 скасовані Сертифікати ключів працівників Надавача; 

 скасовані Сертифікати Підписувачів; 

 заяви про реєстрацію Підписувачів; 

 заяви на виготовлення Сертифікатів; 

 копії документів, поданих Підписувачами при реєстрації; 

 заяви на скасування Сертифікатів; 

 заяви на блокування Сертифікатів; 

 заяви на поновлення Сертифікатів; 

 службові документи Надавача, у тому числі, журнали аудиту ПТК Надавача; 

 запити на отримання кваліфікованої електронної позначки часу. 

Зберігання Сертифікатів Підписувачів здійснюється постійно. 

Документи Надавача на паперових носіях, у тому числі і Сертифікати Підписувачів, 

зберігаються в порядку, встановленому законодавством України про архіви та архівні справи. 

Сертифікати Надавача, Сертифікати серверів Надавача та СВС зберігаються постійно. 

Для перевірки електронних документів, підписаних особистими ключами Підписувачів, 

відповідні Сертифікати яких не є чинними, Надавач надає можливість доступу до таких 

сертифікатів через власний інформаційний ресурс. Додатково забезпечується можливість перевірки 

статусу Сертифіката на момент накладання КЕП. 

Засоби СУБД, що входять до складу серверу Надавача виконують автоматичне резервне 

копіювання БД. Автоматичне резервне копіювання засобами СУБД виконується на накопичувач на 

жорстких магнітних дисках. Автоматичне створення резервної копії засобами СУБД виконується 

раз на добу, під час найменшого завантаження серверу, зазвичай це проміжок часу між 1 та 4 

годинами ночі. Додатково виконується автоматична реплікація БД між основним та резервним 
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серверами Надавача. Автоматична реплікація виконується 1 (один) раз на добу, під час найменшого 

завантаження серверу. 

Додатково виконується резервне копіювання БД та журналів аудиту ПТК в ручному режимі 

на оптичні носії, або інші з’ємні носії інформації. Копіювання виконується засобами операційної 

системи або засобами, що надаються із пристроями запису на з’ємні носії. 

Під час копіювання створюються дві резервні копії, одна залишається на збереженні в 

Надавача, інша у територіально відокремленому приміщенні. Після створення нової резервної копії, 

попередня резервна копія стає архівною. 

Для зберігання носіїв з резервними та архівними копіями виділяється окреме сховище з 

двома екземплярами ключів і пристроями для опечатування замкових щілин. Один екземпляр ключа 

від сховища знаходиться у працівника Надавача, яка відповідає за створення та зберігання 

резервних та архівних копій, а другий – в опечатаному вигляді зберігається у сховищі керівника 

Надавача або працівника, яка його заміщує. 

Незахищений з’ємний носій зберігається в упаковці, що опечатується печаткою                        

(за наявності) працівника Надавача, яка відповідає за створення та зберігання резервних та архівних 

копій. За відсутності печатки зазначена особа власноручно підписує упаковку. Окрім цього на 

упаковці вказується номер копії, та ведеться журнал, у якому реєструється створення копії, зокрема 

її номер, дата та час створення, прізвище, ім’я та по-батькові, посада та особистий підпис особи, що 

створила копію. 

Архівні копії журналів аудиту ПТК Надавача зберігаються в приміщенні Надавача не менше 

двох років. Строк зберігання журналів аудиту ПТК Надавача визначається з часу внесення останньої 

події до журналів аудиту. Окрім цього ведеться журнал, у якому реєструється факт                    

прийому-передачі резервної копії на зберігання до територіально відокремленого приміщення, 

зокрема її номер, дата та час передачі, прізвище, ім’я, по-батькові, посада та особистий підпис 

особи, що отримала резервну копію. Відповідальність за контроль автоматичного резервного 

копіювання, та виконання резервного копіювання в ручному режимі покладається на системного 

адміністратора Надавача. Адміністратор безпеки та аудиту періодично контролює процес створення 

та зберігання резервних копій. 

 

6.12.2 Знищення архівних документів 

Виділення архівних документів до знищення та знищення виконується комісією, яка 

складається із працівників Надавача при безпосередній участі керівника Надавача і адміністратора 

безпеки та аудиту Надавача або уповноважених ними працівників. По факту проведення процедури 

знищення архівних документів складається відповідний Акт. 

Знищення архівних документів здійснюється комісією, сформованою із керівника служби 

захисту інформації, адміністратора сертифікації, при безпосередній участі керівника Надавача та 

адміністратора безпеки та аудиту. 

 

6.13 Процес, порядок та умови генерації пар ключів Надавача та користувачів 

6.13.1 Процес, порядок та умови генерації пар ключів Надавача 

Генерація пари ключів Надавача здійснюється виключно за допомогою засобу КЕП.  

Генерація особистого ключа Надавача виконується на криптомодулі Надавача у 

спеціальному серверному приміщенні адміністратором сертифікації під контролем адміністратора 

безпеки та аудиту.  

Перед процесом генерації здійснюється автентифікація адміністратора безпеки та аудиту і 

адміністратора сертифікації та виконується ініціалізація механізмів генерації у криптомодулі. 

Автентифікація здійснюється з використанням паролю. 

В процесі генерації особистий ключ Надавача та службова інформація особистого ключа 

зберігаються у криптомодулі. Запит на формування Сертифіката Надавача, що містить відкритий 

ключ, зберігається в системі збереження даних сервера Надавача. 

Після генерації особистого ключа Надавача здійснюється формування самопідписаного 

запиту Надавача, який є запитом на формування Сертифіката у ЦЗО. 

Усі події, пов’язані з генерацією, використанням та знищенням пари ключів Надавача, 

протоколюються у відповідних журналах генерації, резервного копіювання, відновлення та 

знищення ключових даних. 
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6.13.2 Процес, порядок та умови генерації пар ключів користувачів 

Під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги із створення, перевірки та 

підтвердження КЕП Надавачем забезпечується:  

- використання Підписувачем виключно засобу КЕП та Сертифікату; 

- захист обміну інформацією між Підписувачем та Надавачем засобами телекомунікаційних 

мереж загального користування;  

- створення умов для генерації пари ключів Підписувача;  

- допомога під час генерації пари ключів Підписувача у спосіб, що не допускає порушення 

конфіденційності та цілісності особистого ключа, а також ознайомлення із значенням параметрів 

особистого ключа та їх копіювання;  

- унікальність пари ключів Підписувача;  

Відкритий та особистий ключ Підписувача може бути згенерований:  

- самостійно на робочому місці (особистому обладнанні) Підписувача; 

- на робочій станції генерації ключів Надавача. 

 

 

6.13.2.1 Генерація ключів на особистому обладнані Підписувача 

Відкритий та особистий ключі Підписувача може бути згенеровані за допомогою засобу 

КЕП самостійно, на особистому обладнанні. 

Особистий ключ Підписувача генерується на НКІ та захищається паролем. Відповідальність 

за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа несе заявник. 

Формування ключів здійснюється засобами КЕП, що надаються заявнику. 

Підписувач може отримувати засоби КЕП у вигляді інсталяційного пакету, що 

завантажуються Підписувачем самостійно з відповідного розділу електронного інформаційного 

ресурсу (web-сторінки) Надавача. 

Запити на формування Сертифікатів підпису та шифрування зберігаються користувачем у 

форматах: “ПІБ EU-XXXXXXXX.p10” та “ПІБ EU-KEP-XXXXXXXX.p10” відповідно (для 

кваліфікованої електронної печатки замість “ПІБ” зазначається “скорочена назва юридичної 

особи“). Розширення файлу запиту (.p10) повинно залишатися без змін. 

Наприклад: 

Іванов Іван Іванович EU-99BB0B2A.р10; 

Іванов Іван Іванович EU-KEP-879C1182.р10, де: 

– “Іванов Іван Іванович” – прізвище, ім’я по батькові користувача; 

– “EU-99BB0B2A” – унікальне ім’я файлу запиту для формування Сертифіката підпису, що 

створюється за замовчуванням; 

– “EU-KEP-879C1182.p10” – унікальне ім’я файлу запиту для формування Сертифіката 

шифрування, що створюється за замовчуванням. 

Передача Підписувачем сформованого відкритого ключа до Надавача здійснюється на носії 

інформації або завдяки сервісу Надавача ним особисто. 

При отриманні відкритого ключа у відповідному форматі від Підписувача, адміністратор 

реєстрації перевіряє формат наданого відкритого ключа технічними засобами Надавача, і у разі його 

невідповідності – відмовляє у формуванні Сертифіката. При цьому надані раніше документи 

повертаються заявнику з позначкою адміністратора реєстрації на заяві. 

Під час обробки запиту на формування Сертифіката Підписувача здійснюється перевірка 

належності особистого ключа Підписувача відкритому ключу, який міститься у запиті. Перевірка 

здійснюється з використанням технічних засобів Надавача, автоматично, шляхом перевірки КЕП, 

накладеного на запит на формування Сертифіката, з використанням відкритого ключа, що міститься 

у запиті. Тобто запит на формування Сертифіката є самопідписаним. Формування Сертифіката 

Підписувача можливе за умов успішної перевірки запиту. 

 

 

6.13.2.2 Генерація ключів на робочій станції генерації ключів у Надавача 

Процедура формування особистого та відкритого ключів і Сертифіката Підписувача 

виконується Надавачем на підставі Заяви на реєстрацію. Адміністратор реєстрації виконує 

процедуру ідентифікації Підписувача та заявника шляхом звіряння відомостей з документом, який 

посвідчує особу Підписувача. 
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Після позитивної ідентифікації Підписувача та заявника, адміністратор реєстрації приймає 

Заяву на реєстрацію. Заява на реєстрацію розглядається адміністратором реєстрації протягом одного 

робочого дня з моменту її надходження. 

В разі відмови у виготовлені відкритого і особистого ключів та Сертифіката, Заява на 

реєстрацію разом з додатками повертається заявнику з відміткою адміністратора реєстрації про 

причини відмови. 

Формування Сертифікатів Підписувачів здійснюється Надавачем на підставі відомостей, 

отриманих від заявника та Підписувачів при проведенні процедури реєстрації. 

У разі прийняття позитивного рішення Підписувач виконує генерацію особистого і 

відкритого ключів та засобами генерації ключової пари формує запит на формування Сертифіката 

у відповідному форматі, що містить відкритий ключ Підписувача для формування Сертифіката у 

Надавача. 

Сформований запит на формування Сертифіката передається на носії інформації на робочу 

станцію адміністратора реєстрації. Адміністратор реєстрації ініціює створення Сертифіката 

Підписувача на сервері Надавача, згідно отриманого запиту. 

Унікальність відкритого ключа Підписувача в реєстрі чинних, блокованих та скасованих 

сертифікатів, унікальність розпізнавального імені Підписувача та унікальність реєстраційного 

номеру Сертифіката в межах Надавача забезпечується адміністратором реєстрації за допомогою 

засобів ПТК Надавача. 

Адміністратор реєстрації виконує процедуру перевірки унікальності відкритого ключа 

Підписувача в реєстрі чинних, блокованих та скасованих Сертифікатів, включає дані про обмеження 

використання КЕП, та за вимог Підписувача включає до Сертифіката додаткові дані. 

По завершенні процедури формування ключів та Сертифіката Підписувачу надаються: 

 Сертифікат в електронному вигляді, який відповідає особистому ключу Підписувача, 

відправлений на електронну скриньку, що вказана в реквізитах; 

 ключ згенерований Підписувачем на НКІ, який належить Підписувачу; 

 Сертифікат в електронному вигляді, який відповідає особистому ключу Підписувача, 

записаний на електронний носій інформації (за вимогою); 

 посилання на завантаження з електронного інформаційного ресурсу (web-сторінки) 

Надавача інсталяційного пакету клієнтського ПЗ; 

 Сертифікат на паперовому носії. 

Після отримання Сертифіката, Підписувач чи заявник повинні перевірити достовірність 

відомостей викладених в ньому. При виявлені недостовірних даних або помилок, Підписувач або 

заявник повідомляють про це адміністратора реєстрації в порядку, визначеному для скасування 

Сертифіката. Після скасування Сертифіката та виправлення реєстраційних даних формується новий 

Сертифікат. 

Відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа несе 

Підписувач. 

Надавач здійснює обслуговування Сертифіката Підписувача згідно Договору. 

Особисті ключі Підписувачів після генерації у Надавача не зберігаються. 

У разі компрометації особистого ключа, пошкодження носія особистого ключа або зміни 

даних Підписувача зазначених у Сертифікаті, Надавач здійснює формування нового Сертифікату, 

що розуміє під собою генерацію нового особистого і відкритого ключів та формування нового 

Сертифікату (за умови подання Підписувачем чи заявником відповідних заяв про скасування та про 

формування нового Сертифікату). Початком терміну дії нового Сертифікату в такому випадку є час 

створення нового Сертифікату. 

Повторне формування Сертифікату у разі передчасного (протягом строку дії Сертифікату 

ключа) скасування Сертифікату через компрометацію особистого ключа, пошкодження носія 

особистого ключа або зміни даних Підписувача зазначених у Сертифікаті здійснюється 

безкоштовно для: 

– всіх учасників РЕЕ;  

– Кабінету Міністрів України;  

– головного органу у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та 

забезпеченні реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, 

вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах; 

– постійно діючого незалежного державного колегіального органу, метою діяльності якого 

є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг; 
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– фізичним особам, які на момент отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

являються працівниками ДП “Оператор ринку”. 

 

6.14 Процедури отримання користувачем особистого ключа та механізм надання 

відкритого ключа користувача Надавачу для формування Сертифіката  

У разі генерації особистого ключа на особистому обладнанні Підписувача, згенерований на 

НКІ особистий ключ Підписувача захищається паролем та залишається у Підписувача. 

Відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа несе 

Підписувач. 

Запит на формування Сертифікату, що містить у собі відкритий ключ Підписувача 

передається до Надавача Підписувачем на носії інформації на робочу станцію адміністратора 

реєстрації. Адміністратор реєстрації ініціює створення Сертифіката Підписувача на сервері 

Надавача, згідно отриманого запиту. 

У разі генерації особистого ключа в приміщенні Надавача, Підписувач повинен особисто 

згенерувати ключ на НКІ на робочій станції генерації ключів, засобами ПТК Надавача та захистити 

його паролем, передати запит на формування Сертифікату, у якому міститься відкритий ключ на 

робочу станцію адміністратора реєстрації.  

 

6.15 Порядок захисту та доступу до особистого ключа Надавача 

Особисті ключі Надавача розміщуються у засобі КЕП, що є апаратно-програмним або 

апаратним пристроєм, за допомогою якого здійснювалася генерація пари ключів. 

Поточний особистий ключ Надавача зберігається і застосовується виключно в апаратних та 

апаратно-програмних засобах КЗІ, що входять до складу ПТК Надавача. 

Попередні особисті ключі Надавача зберігаються і застосовуються в апаратних та        

апаратно-програмних засобах КЗІ, що входять до складу ПТК Надавача. 

Технологія зберігання особистих ключів Надавача унеможливлює доступ до них ззовні. 

Особисті ключі Надавача зберігаються у засобі КЕП, що є апаратно-програмним та апаратним 

пристроєм. 

Апаратні або апаратно-програмні засоби КЗІ із особистими ключами Надавача чи серверів 

Надавача застосовуються лише у екранованій серверній шафі у спеціально призначеному для цього 

приміщенні Надавача (серверному приміщенні). 

НКІ що містить особистий ключ Надавача, особисті ключі серверів Надавача або їх резервні 

копії, зберігаються у сейфах (сховищах) у спеціальному приміщенні Надавача. Кожен НКІ 

зберігається у конверті чи коробці. 

 

6.16 Порядок та умови резервного копіювання особистого ключа Надавача, 

збереження, доступу та використання резервної копії 

У разі здійснення резервного копіювання особисті ключі Надавача переносяться на 

зовнішній засіб КЕП, який є апаратно-програмним або апаратним пристроєм у захищеному вигляді, 

що забезпечує їх цілісність та конфіденційність. 

Резервне копіювання та відновлення особистих ключів Надавача здійснюються 

адміністратором сертифікації під контролем адміністратора безпеки та аудиту. 

Після генерації особистого ключа створюється 4 резервні копії ключа з криптомодуля. 

Кожна резервна копія ключа записується на окремий НКІ. НКІ зберігаються в сейфі керівника 

Надавача. 

Умови забезпечення захисту резервних копій особистих ключів Надавача під час їх 

зберігання є не гіршими, ніж умови забезпечення захисту особистих ключів, що використовуються. 

Факти генерації та резервного копіювання особистого ключа Надавача заносяться в журнал 

генерації, резервного копіювання, відновлення та знищення ключових даних.  
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7 Положення сертифікаційних практик 

7.1 Процес подання запиту на формування Сертифіката  

Передача Підписувачем сформованого запиту, що містить у собі відкритий ключ до 

Надавача здійснюється на носії інформації або завдяки сервісу Надавача у випадку технічної 

можливості ним особисто. 

При отриманні відкритого ключа у відповідному форматі від Підписувача, адміністратор 

реєстрації перевіряє формат наданого відкритого ключа технічними засобами Надавача, і у разі його 

невідповідності – відмовляє у формуванні Сертифіката. При цьому надані раніше документи 

повертаються заявнику з позначкою адміністратора реєстрації на Заяві. 

Під час обробки запиту на формування Сертифіката Підписувача здійснюється перевірка 

належності особистого ключа Підписувача відкритому ключу, який міститься у запиті. Перевірка 

здійснюється з використанням технічних засобів Надавача, автоматично, шляхом перевірки 

електронного підпису, накладеного на запит на формування Сертифіката, з використанням 

відкритого ключа, що міститься у запиті. Тобто запит на формування Сертифіката є 

самопідписаним. Формування Сертифіката  Підписувача можливе за умов успішної перевірки 

запиту. 

Запит на формування Сертифіката приймається в обробку після приймання та реєстрації 

заяви на формування Сертифіката та встановлення (ідентифікації) особи заявника (за особистої 

присутності). 

Під час обробки запиту на формування Сертифіката засобами ІТС Надавача здійснюється 

перевірка унікальності відкритого ключа в реєстрі чинних, блокованих та скасованих Сертифікатів 

та забезпечується унікальність серійного номера Сертифіката 

Запит на формування Сертифіката оброблюється адміністратором реєстрації протягом 

одного робочого дня з моменту передачі цього запиту. 

 

7.2 Порядок надання сформованого Сертифіката користувачу 

Формування Сертифікатів Підписувачів здійснюється Надавачем на підставі відомостей, 

отриманих від Підписувачів при проведенні процедури реєстрації. 

Сертифікат в електронній формі записується на носій інформації Підписувача та у список 

(реєстр) Надавача. Виготовлення Сертифіката у паперовому вигляді здійснюється у двох 

примірниках та підписується власноручно Підписувачем. Отримати Сертифікат Підписувача в 

електронному вигляді можна на офіційному веб-сайті Надавача. 

 

7.3 Порядок публікації сформованого Сертифіката користувача на офіційному веб-

сайті Надавача 

Публікація Сертифікатів Підписувачів на інформаційний ресурс Надавача здійснюється за 

згодою Підписувача. Інформація про необхідність публікації Сертифікатів кожного окремого 

Підписувача вноситься у склад реєстраційних даних під час реєстрації Підписувача. 

Публікація Сертифікатів Підписувачів у інформаційному дереві LDAP-каталогу 

здійснюється автоматично з інтервалом синхронізації 15 (п’ятнадцять) хвилин. 

 

7.4 Умови використання Сертифіката Підписувача та його особистого ключа  

Надавач здійснює обслуговування Сертифіката згідно Договору.  

Відповідальність за забезпечення   конфіденційності   та   цілісності особистого ключа несе 

Підписувач. 

Підписувач  зобов’язаний  використовувати засоби  КЕП  для генерації особистих та 

відкритих ключів КЕП, накладання  та перевірки КЕП.  

Підписувач  зобов’язаний  негайно  припинити  використання  особистого ключа в разі його 

компрометації. 

Підписувач зобов’язаний  припинити  використання  особистого  ключа з моменту  

звернення  до Надавача щодо блокування  або  скасування  відповідного Сертифіката.  

Підписувач  зобов’язаний  негайно  інформувати  Надавача  про  виявлену неточність або 

зміну даних, зазначених у Сертифікаті. 
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7.5 Процедура подачі запиту на формування Сертифіката для користувачів, які мають 

чинний Сертифікат, сформований Надавачем 

Повторне формування Сертифіката, термін дії якого закінчується, здійснюється відповідно 

до первинної процедури формування Сертифікату. 

У разі необхідності зміни реквізитів зазначених у чинному Сертифікаті, Підписувачу 

необхідно звернутись до Надавача та надати комплект реєстраційних документів передбачених        

п. 6.6 Регламенту для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг. 

За наявності технічної можливості Надавач може надавати послугу повторного формування 

Сертифіката, яка полягає у формуванні нового Сертифіката для Підписувача, який є власником 

чинного Сертифіката, сформованого Надавачем. 

Повторне формування Сертифіката передбачає формування нового Сертифіката на новий 

строк (до 2 років) до закінчення чинності попередніх Сертифікатів. Таке формування виконується 

виключно на підставі відповідної електронної заявки, яка містить запит на формування нового 

Сертифіката і підписана КЕП, що відповідає чинному Сертифікату Підписувача. Реквізити 

Підписувача, що вносяться до нового Сертифіката імпортуються з попереднього Сертифіката 

Підписувача. 

Автентифікація Підписувача виконується шляхом перевірки КЕП Підписувача на 

електронній заявці. Підписувач шляхом підписання електронної заявки засвідчує, що його 

реєстраційні дані залишаються незмінними та підтверджує свою згоду на подовження терміну дії 

Договору на строк чинності нового Сертифіката. Після успішного формування нового Сертифіката, 

попередній скасовується автоматично. 

 

7.6 Порядок зміни статусу Сертифікату Підписувача 

7.6.1 Обставини, процедура та час оброблення запиту на скасування Сертифіката 

Підписувач зобов’язаний невідкладно звернутися до Надавача за скасуванням Сертифіката 

у разі: 

– компрометації особистого ключа Підписувача (факт або обґрунтована підозра того, що 

особистий  ключ  став  відомий  іншим  особам,  втрата  можливості  подальшого використання  

особистого  ключа  із  будь-яких  обставин,  зокрема,  втрата  або пошкодження носія ключової 

інформації тощо); 

– зміни відомостей, зазначених у Сертифікаті: переведення на іншу посаду або звільнення з 

роботи Підписувача (для Сертифікатів, в яких зазначена посада його власника), зміна прізвища 

Підписувача; 

– порушення умов договору про надання електронних довірчих послуг Надавачем; 

– виявлення помилок у реквізитах Сертифіката тощо. 

Документи, що  були  підставою  для  скасування,  блокування  або  поновлення Сертифіката, 

фіксуються та зберігаються в Надавача. 

Скасування Сертифіката Підписувача виконується Надавачем на підставі заяви, яка 

надходить установленим порядком до Надавача в паперовій формі. 

Скасування Сертифіката припиняє його дію. Скасовані Сертифікати поновленню не 

підлягають. 

Підставами для негайного скасування Сертифіката Підписувача є: 

– закінчення строку чинності Сертифіката; 

– подання заяви Підписувача або його уповноваженого представника; 

– припинення діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця; 

– смерть Підписувача або оголошення його померлим за рішенням суду;  

– визнання Підписувача недієздатним за рішенням суду; 

– надання Підписувачем недостовірних даних; 

– компрометація особистого ключа. 

Для здійснення процедури скасування Сертифіката, Підписувач подає до Надавача заяву про 

скасування Сертифіката. 

Подання заяви встановленого зразка у формі документа на папері та здійснення процедури 

скасування Сертифіката Підписувача виконується представниками юридичних осіб на підставі 

довіреності встановленого зразка. 

У разі, якщо Підписувач (керівник юридичної особи, керівник юридичної особи – учасник 

РЕЕ) не може особисто прибути до Надавача, він повинен надати довіреність, підписану керівником 

зі скріпленням печаткою юридичної особи (за наявності), довіреній особі (представнику) для 

здійснення процедури скасування Сертифіката Підписувача. 
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У разі, якщо Підписувач (керівник установи) не може особисто прибути до Надавача, він 

повинен надати копію наказу (рішення) керівника установи про визначення відповідальної особи, 

що підписана керівником та скріплена печаткою установи (за наявності). 

Заява на скасування Сертифіката підписується заявником. Подання заяви до Надавача про 

скасування Сертифіката та її розгляд, оформленої на паперовому носії, виконується у Надавача 

тільки у робочий час. 

Заява про скасування Сертифіката повинна містити наступну інформацію: 

– ідентифікаційні дані Підписувача Сертифіката; 

– унікальний реєстраційний номер Сертифіката; 

– причину скасування Сертифіката; 

– дату та час подачі заяви. 

Опрацювання заяви про скасування Сертифіката та повідомлення Підписувача про 

скасування Сертифіката повинно бути виконано не пізніше 2 (двох) годин, після подання заяви до 

Надавача. 

Часом скасування Сертифіката встановлюється час офіційного повідомлення Підписувача 

про скасування його Сертифіката, шляхом публікації СВС. 

В разі припинення своєї діяльності, заявник, реквізити якого зазначені в Сертифікаті 

(Сертифікатах), звертається до Надавача і подає: 

– письмову заяву встановленого зразка про скасування всіх Сертифікатів організації, 

підписану керівником та скріплену печаткою (за наявності); 

– довідку встановленого зразка про припинення діяльності, надану відповідним державним 

органом. 

При скасуванні Сертифікатів в зазначеному випадку скасовуються всі чинні на момент 

скасування Сертифікати, в яких код ЄДРПОУ організації співпадає із кодом ЄДРПОУ організації, 

що припинила діяльність. 

Електронний запит на скасування Сертифіката формується Підписувачем програмними 

засобами, які надаються Надавачем та передається у ПТК Надавача у вигляді HTTP-запиту. 

Електронний запит на скасування Сертифіката засвідчується власним КЕП власника Сертифіката. 

Приймання, обробка запиту та інформування Підписувача про скасування здійснюються в режимі 

реального часу, цілодобово. 

 

7.6.2 Обставини, процедура та час оброблення запиту на блокування Сертифіката 

Під блокуванням Сертифіката розуміється тимчасове припинення чинності Сертифіката. 

Блокування Сертифіката здійснюється на підставі заяви заявника: в усній, письмовій чи 

електронній формі (за електронним запитом). 

У разі не повідомлення заявником про зміну даних, зазначених у чинних Сертифікатах, при 

виявленні Надавачем невідповідності даних Сертифікатів з даними взятими з ЄДР, останній має 

право блокувати відповідні Сертифікати з повідомленням заявника засобами телекомунікаційного 

зв’язку. 

Сертифікат блокується Надавачем, у разі: 

– подання Підписувачем заяви про блокування виданого йому Сертифіката (в усній, 

письмовій чи електронній формі; 

– повідомлення Підписувачем або контролюючим органом про підозру в компрометації 

особистого ключа Підписувача; 

– набрання законної сили рішенням суду про блокування Сертифіката; 

– порушення Підписувачем умов договору про надання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг. 

Блокування Сертифіката Підписувача виконується Надавачем на підставі заяви, яка 

надходить в установленому порядку до Надавача в усній або паперовій формі чи у вигляді 

електронного запиту. Надавач здійснює цілодобовий прийом заяв на блокування Сертифікатів в 

усній та електронній формі. 

Заява в усній формі подається Надавачу по телефону. Заявник повинен повідомити 

адміністратору реєстрації Надавача наступну інформацію: 

– ідентифікаційні дані власника Сертифіката; 

– ключову фразу парольної автентифікації; 

– реєстраційний номер Сертифіката. 

Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації (збігу 

парольної фрази переданої в заяві з інформацією з реєстру Підписувачів). Обробка усної заяви на 
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блокування Сертифіката та інформування Підписувача здійснюється в термін не більше 2 (двох) 

годин з моменту подачі заяви. Подача і обробка усної заяви здійснюється цілодобово. 

Електронний запит на блокування Сертифіката формується Підписувачем програмними 

засобами, які надаються Надавачем та передається у ПТК Надавача у вигляді HTTP-запиту. 

Електронний запит на блокування Сертифіката засвідчується власним КЕП власника Сертифіката. 

Обробка запиту та інформування Підписувача про блокування здійснюються в режимі реального 

часу. 

Сертифікат Підписувача скасовується автоматично згідно положень цього Регламенту, якщо 

протягом 7 (семи) календарних днів Підписувач не надав заяву на блокування на паперовому носії. 

Для підтвердження здійснення блокування Сертифіката шляхом усної заяви або 

електронного запиту, а також в разі подання заяви на паперовому носії, Підписувач подає заяву про 

блокування Сертифіката до Надавача. Заява на паперовому носії має бути подана до Надавача у 

термін не більше 7 (семи) календарних днів, рахуючи від дати подання усного або електронного 

запиту. 

Подання заяви у формі документа на папері та здійснення процедури блокування 

Сертифіката Підписувача виконується керівником юридичної особи або представниками 

юридичних осіб на підставі довіреності. 

У разі, якщо Підписувач (керівник юридична особа, керівник юридична особа – учасник 

РЕЕ,) не може особисто прибути до Надавача, він повинен надати довіреність, підписану 

керівником зі скріпленням печаткою юридичної особи (за наявності), довіреній особі 

(представнику) для здійснення процедури блокування Сертифіката Підписувача. 

У разі, якщо Підписувач (керівник установи) не може особисто прибути до Надавача, він 

повинен надати копію наказу (рішення) керівника установи про визначення відповідальної особи, 

що підписана керівником та скріплена печаткою установи (за наявності). 

Заява про блокування Сертифіката на паперовому носії підписується Підписувачем 

(заявником). Подання та розгляд заяви про блокування Сертифіката Підписувача на паперовому 

носії виконується у Надавача тільки у робочий час. 

Підписувач повинен внести до заяви в паперовій формі, наступні відомості: 

– ідентифікаційні дані Підписувача; 

– унікальний реєстраційний номер Сертифіката; 

– термін, на який виконується блокування Сертифіката; 

– дату та час подання заяви. 

Електронний запит на блокування Сертифіката формується Підписувачем програмними 

засобами, які надаються Надавачем та передається у ПТК Надавача у вигляді HTTP-запиту. 

Електронний запит на блокування Сертифіката засвідчується власним КЕП власника Сертифіката. 

Обробка запиту та інформування Підписувача про блокування здійснюються в режимі реального 

часу. 

Сертифікат вважається заблокованим з моменту зміни Надавачем статусу Сертифіката на 

заблокований. 

 

7.6.3 Обставини, процедура та час оброблення запиту на поновлення Сертифіката  

Поновлення чинності Сертифіката можливе лише для заблокованих Сертифікатів, термін 

блокування яких не скінчився. 

Для здійснення поновлення чинності Сертифіката, Підписувач (заявник) подає до Надавача 

письмову заяву встановленого зразка. Подача письмової заяви на поновлення чинності Сертифіката 

здійснюється цілодобово.  

Часом поновлення чинності Сертифіката вважається час зміни його статусу у реєстрі 

Сертифікатів Надавача. 

Підставами для поновлення Сертифіката Підписувача є: 

– заява Підписувача або його уповноваженого представника; 

– рішення суду, що набрало законної сили; 

– встановлення недостовірності даних про компрометацію особистого ключа. 

Скасовані Сертифікати поновленню не підлягають. Надавач здійснює цілодобовий прийом 

заяв на поновлення заблокованих Сертифікатів. 

Для здійснення процедури поновлення Сертифіката Підписувач подає до Надавача заяву про 

поновлення Сертифіката на паперовому носії. Заява про поновлення Сертифіката підписується 

Підписувачем (заявником). Подання та розгляд заяви про поновлення Сертифіката Підписувача 

(заявника) виконується у Надавача. 

Підписувач повинен внести до заяви, наступні відомості: 
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– ідентифікаційні дані Підписувача; 

– унікальний реєстраційний номер Сертифіката; 

– дату та час подання заяви; 

– реквізити платіжних документів. 

Подання заяви та здійснення процедури поновлення Сертифіката Підписувача виконується 

представниками юридичних осіб на підставі довіреності. 

У разі, якщо Підписувач (керівник юридичної особи, керівник юридичної особи – учасник 

РЕЕ) не може особисто прибути до Надавача, він повинен надати довіреність, підписану керівником 

зі скріпленням печаткою юридичної особи (за наявності), довіреній особі (представнику) для 

здійснення процедури поновлення Сертифіката Підписувача. 

У разі, якщо Підписувач (установа) не може особисто прибути до Надавача, він повинен 

надати копію наказу (рішення) керівника установи про визначення відповідальної особи, що 

підписана керівником та скріплена печаткою установи (за наявності). 

Опрацювання заяви про поновлення Сертифіката та повідомлення Підписувача про 

поновлення Сертифіката виконується у термін не пізніше 2 (двох) годин після подання відповідної 

заяви до Надавача. 

 

7.6.4 Перелік суб’єктів, уповноважених здійснювати запит на скасування (блокування 

та поновлення) Сертифіката  

Для скасування (блокування та поновлення) Сертифікату допускаються такі особи: 

1) Для юридичної особи – керівник юридичної особи або Підписувач особисто або довірена 

особа, шляхом надання довіреності на право скасування (блокування та поновлення) Сертифікату; 

2) Для юридичної особи, яка є учасником РЕЕ – керівник юридичної особи або Підписувач 

особисто або довірена особа, шляхом надання довіреності на право скасування (блокування та 

поновлення) Сертифікату; 

3) Для філії – керівник філії або Підписувач особисто або довірена особа, шляхом надання 

довіреності на право скасування (блокування та поновлення) Сертифікату; 

4) Для іноземних представництв – керівник іноземного представництва або довірена особа, 

шляхом надання довіреності на право скасування (блокування та поновлення) Сертифікату; 

5) Для установ – керівник установи або уповноважена особа; 

6) Для фізичної особи – фізична особа особисто. 

 

7.6.5 Частота формування СВС та строки його дії  

Публікація СВС Підписувачів на інформаційний ресурс Надавача (на web-сервері) 

здійснюється одразу після його випуску. 

Надавач виконує випуск СВС двох типів: 

– повний список; 

– частковий список. 

Повний список випускається 1 (один) раз на тиждень та містить інформацію про всі 

відкликані Сертифікати, які були сформовані Надавачем на діючому особистому ключі. 

Частковий список випускається кожні 2 (дві) години та містить інформацію про всі 

відкликані Сертифікати, статус яких був змінений в інтервалі між часом випуску останнього 

повного списку та часом формування поточного часткового списку. 

 

7.6.6 Порядок надання послуг визначення статусу Сертифіката в режимі реального 

часу 

Служба визначення статусу Сертифіката (далі – OCSP) – сервісна служба Надавача,  яка  за  

запитами  користувачів  визначає статус Сертифікатів та надсилає відповідь, де зазначається статус 

Сертифіката, який перевіряється, на  даний момент. 

Статус Сертифіката визначається за присутністю інформації  про нього у СВС, які 

формуються із заданою періодичністю. Служба OCSP дозволяє отримати інформацію про стан 

Сертифіката безпосередньо у будь-який момент часу, навіть якщо запису про зміну стану 

Сертифіката в СВС ще немає. 

Запит  на  перевірку  статусу Сертифіката виконується  ПЗ Підписувача за протоколом OCSP, 

та представляється у вигляді повідомлення “OCSPRequest”. Відповідь на інтерактивну перевірку 

статусу Сертифіката надається у вигляді повідомлення “OCSPResponse”. Формування та 

додержання вимог протоколу та аналіз одержаного відгуку цілком покладається на засоби КЕП 

Підписувача. 
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7.7 Строк закінчення дії Сертифіката користувача 

Максимальний термін дії ключів Підписувачів Надавача не більше ніж 2 (два) роки. 

Строк дії відкритого ключа Підписувача дорівнює строку, який встановлений 

законодавством для електронних документів, які були засвідчені з використанням відповідного 

особистого ключа. 

Планова заміна ключів (особистого та відповідного відкритого) Підписувача виконується не 

частіше одного разу на рік та не пізніше ніж через 2 (два) роки після початку дії особистого ключа 

Підписувача. 

 

8 Процеси, які виконуються під час надання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг, що не передбачають формування та 

обслуговування Сертифікатів 

8.1 Надання засобів КЕП 

Для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Надавачем використовуються 

засоби КЕП, які мають позитивний експертний висновок за результатами їх державної експертизи 

у сфері КЗІ. Надання надавачем засобів КЕП у вигляді окремих програмних додатків може 

здійснюватись шляхом передачі цих засобів на носіях інформації безпосередньо Підписувачу або 

шляхом самостійного завантаження Підписувачем з офіційного веб-сайту Надавача.  

Надавач не здійснює надання засобів КЕП у вигляді апаратно-програмних засобів та їх 

технічну підтримку і обслуговування. 

 

8.2. Кваліфікована електронна довірча послуга з формування, перевірки та 

підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу 

Кваліфікована електронна довірча послуга з формування, перевірки та підтвердження 

кваліфікованої електронної позначки часу надається Підписувачам при створенні КЕП. 

Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої 

електронної позначки часу Підписувачам включає: 

– формування кваліфікованої електронної позначки часу; 

– передачу кваліфікованої електронної позначки часу користувачеві електронної довірчої 

послуги. 

Кваліфікована електронна позначка часу має презумпцію точності дати та часу, на які вона 

вказує, та цілісності електронних даних, з якими ці дата та час пов’язані. 


