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Угода 

про заміну сторони в Договорі про надання кваліфікованих електронних довірчих 

послуг 

 

м. Київ                                                                                              15 травня 2020 року 

 

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі по тексту – 

«НАДАВАЧ» або «ДП «НАІС»») в особі генерального директора Бережного Олексія 

Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, та 

Державне підприємство «ДІЯ» (далі по тексту – «НОВИЙ НАДАВАЧ» або «ДП 

«ДІЯ»), в особі в.о. генерального директора Легкого Віталія Сергійовича, який діє на підставі 

Статуту та наказу Міністерства цифрової трансформації України від 13.05.2020 № 216-к «Про 

призначення виконуючим обов’язки керівника державного підприємства «ДІЯ»», а також 

        Особа, яка висловила згоду на приєднання до цієї Угоди у спосіб, передбачений цією 

Угодою (надалі - ЗАМОВНИК) (надалі разом іменовані, як Сторони, а кожна окремо – як 

Сторона), 

 

приймаючи до уваги, що НАДАВАЧ та НОВИЙ НАДАВАЧ є учасниками 

експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг у відповідності до 

Постанови Кабінету Міністрів України №345 від 29.04.2020 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг» (надалі – Постанова 

Кабінету Міністрів), 

на виконання Порядку проведення експериментального проекту щодо забезпечення 

безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача 

таких послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів, 

керуючись спільним наказом Міністерства юстиції та Міністерства цифрової 

трансформації №1176/7/71 від 15.05.2020 «Про передачу окремого індивідуально визначеного 

майна та деякі заходи для забезпечення захисту прав користувачів електронних довірчих 

послуг, що надавалися кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг державним 

підприємством «Національні інформаційні системи» стосовно передачі програмно-технічного 

комплексу та інших засобів, які входять до інформаційно-телекомунікаційної системи, що 

забезпечує виконання НАДАВАЧЕМ функцій, пов’язаних з наданням електронних довірчих 

послуг, з балансу державного підприємства «Національні інформаційні системи»  до сфери 

управління Міністерства цифрової трансформації на баланс державного підприємства «ДІЯ», 

внаслідок виконання якого НАДАВАЧ не матиме технічної змоги надавати кваліфіковані 

електронні довірчі послуги, втратить статус кваліфікованого надавача електронних довірчих 

послуг з дня внесення відповідних змін до Довірчого списку кваліфікованих надавачів 

електронних довірчих послуг та припинить надавати кваліфіковані електронні довірчі 

послуги, 

у зв’язку із запланованим внесенням Центральним засвідчувальним органом змін до 

Довірчого списку щодо зміни юридичної особи кваліфікованого надавача електронних 

довірчих послуг з державного підприємства «Національні інформаційні системи» на державне 

підприємство «ДІЯ»,  

 

Сторони уклали цю Угоду про заміну сторони в Договорах про надання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг (далі за текстом – Договори або Договір), що були укладені між 

державним підприємством «Національні інформаційні системи», як кваліфікованим 

надавачем електронних довірчих послуг «АЦСК органів юстиції України», та 

ЗАМОВНИКАМИ - отримувачами кваліфікованих електронних довірчих послуг, а саме: 
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1. В результаті укладення цієї Угоди відбувається заміна сторони за укладеними 

НАДАВАЧЕМ Договорами із ЗАМОВНИКАМИ, а саме – замість сторони, що визначена в 

Договорах, як НАДАВАЧ, всі права та обов’язки за Договорами переходять до НОВОГО 

НАДАВАЧА. 

 

2. Відповідно до статей 633 та 634 Цивільного кодексу України, ця Угода є 

публічним договором приєднання та укладається шляхом приєднання ЗАМОВНИКА до всіх 

його умов. 

 

3. Приєднання до умов цієї Угоди здійснюється у такому порядку: 

3.1. 15.05.2020 ця Угода, а також вичерпна та достовірна інформація про заміну 

кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг: 

- розміщуються на власних офіційних веб-сайтах НАДАВАЧА та НОВОГО НАДАВАЧА 

за посиланнями ca.informjust.ua/contract_ch, nais.gov.ua та se.diia.gov.ua відповідно, та  

- надсилаються засобами електронного зв’язку усім особам, які станом на 15.05.2020 є 

стороною чинного Договору про надання НАДАВАЧЕМ такій особі кваліфікованих 

електронних довірчих послуг (надалі за текстом така(і) особа(и) іменується(ються), як 

Користувач(і)).  

 

3.2.  Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня розміщення цієї Угоди на офіційних веб-

сайтах   НАДАВАЧА та НОВОГО НАДАВАЧА, тобто до 23 год. 59 хв 22.05.2020, Користувач 

має право відмовитися від приєднання до умов цієї Угоди шляхом подання НАДАВАЧУ 

відповідної заяви в електронній формі згідно Додатку 1 до цієї Угоди (надалі - Заява). Така  

Заява має бути підписана засобами кваліфікованого електронного підпису  Користувача 

(уповноваженої особи Користувача) та направлена  на електронну адресу НАДАВАЧА 

ca.change@informjust.ua. Подана Заява Користувача є свідченням його відмови від приєднання 

до цієї Угоди і має наслідком припинення надання ДП «НАІС» відповідних кваліфікованих 

електронних довірчих послуг, дострокове розірвання Договору з ініціативи Користувача,  

скасування його кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та повернення Користувачу 

сплачених ним коштів в частині не наданих НАДАВАЧЕМ послуг.  

3.3. Неподання Користувачем зазначеної вище Заяви протягом зазначеного у пп.3.2 

строку є, відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України, вираженням 

його волі приєднатися до цієї Угоди шляхом мовчазної згоди.  

 

4. Усі Користувачі, які у строк та у порядку, зазначених у п.3 цієї Угоди, не подали 

НАДАВАЧУ Заяву, є такими, що приєдналися до цієї Угоди та стають стороною 

ЗАМОВНИКОМ за цією Угодою. 

Перелік ЗАМОВНИКІВ (унікальний реєстраційний номер облікового запису в базі 

даних НАДАВАЧА, П.І.Б особи (крім електронної печатки), кількість діючих сертифікатів 

особи та найменування організації і код ЄДРПОУ – для юридичних осіб) станом на дату 

набрання чинності цією Угодою, фіксується НАДАВАЧЕМ на дисках (у двох примірниках по 

одному для НАДАВАЧА та НОВОГО НАДАВАЧА) і підписується уповноваженим 

представником НАДАВАЧА засобами кваліфікованого електронного підпису та електронною 

печаткою ДП «НАІС».  

 

5. Усі кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, що були сформовані 

НАДАВАЧЕМ для ЗАМОВНИКІВ, не підлягають скасуванню з підстав припинення надання 

ДП «НАІС» кваліфікованих електронних довірчих послуг та передаються до ДП «ДІЯ», як до 

НОВОГО НАДАВАЧА, без зміни їх статусу на момент передачі та продовжують 

обслуговуватися ДП «ДІЯ» згідно до умов Договору із ЗАМОВНИКОМ. 
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6. НАДАВАЧ та НОВИЙ НАДАВАЧ домовились, що протягом шести  місяців з 

дати набрання чинності цієї Угоди НАДАВАЧ за відповідним Актом приймання-передачі має 

передати НОВОМУ НАДАВАЧУ документи, на підставі яких ЗАМОВНИКАМ надавалися 

кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані 

кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, усі сформовані кваліфіковані сертифікати 

відкритих ключів. Реєстри сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів 

передаються разом з програмно-технічним комплексом та іншими засобами, які входять до 

інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує виконання ним функцій, 

пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг. 

 

7. НОВИЙ НАДАВАЧ зобов’язаний забезпечити: 

- збереження юридичної сили кваліфікованих електронних підписів та печаток, 

створених для пов’язаних з ними електронних даних ЗАМОВНИКІВ, шляхом забезпечення 

можливості їх перевірки; 

- безперервне отримання ЗАМОВНИКАМИ кваліфікованих електронних довірчих 

послуг на весь період чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів; 

- захист персональних даних відповідно до вимог законодавства. 

 

8. Датою приєднання ЗАМОВНИКІВ до цієї Угоди та датою набрання чинності цією 

Угодою є десятий робочий день від дати розміщення цієї Угоди на офіційних веб-сайтах 

НАДАВАЧА та НОВОГО НАДАВАЧА, а саме – 29.05.2020. 

 

9. Всі інші умови Договорів із ЗАМОВНИКАМИ, не обумовлені цією Угодою, 

залишаються без змін, і НОВИЙ НАДАВАЧ та ЗАМОВНИКИ підтверджують взяті на себе 

зобов’язання за ними. 

 

10. Ця Угода підписується засобами кваліфікованого електронного підпису 

уповноважених осіб НАДАВАЧА та НОВОГО НАДАВАЧА. 

 

11. Примірник цієї Угоди НАДАВАЧ та НОВИЙ НАДАВАЧ зобов’язуються 

зберігати опублікованим на своїх офіційних веб-сайтах протягом двох років з моменту 

набрання чинності цією Угодою.  

 

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІ3ИТИ ТА ПІДПИСИ CTOPIH 

НАДАВАЧ: 

Державне підприємство 

«Національні інформаційні системи» 

Місцезнаходження: вул. Бульварно-

Кудрявська, 4, м. Київ, 04053, Україна 

код ЄДРПОУ 39787008 

IBAN: UA893808050000000026009484744 

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  

e-mail: inbox@nais.gov.ua 

Генеральний директор  

 

________________ О.А. Бережний 

 

НОВИЙ НАДАВАЧ: 

Державне підприємство 

«ДІЯ»  
Місцезнаходження: 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, Україна 

код ЄДРПОУ 43395033 

IBAN: UA 553808050000000026005670637  

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  

e-mail: inbox@diia.gov.ua 

В.о. генерального директора  

 

__________________ В.С. Легкий 

ЗАМОВНИК: 

 

Особа, яка висловила згоду на приєднання 

до цієї Угоди у спосіб, передбачений цією 

Угодою  
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 Додаток 1  

До Угоди про заміну сторони в Договорі про 

надання кваліфікованих електронних довірчих 

послуг від 15.05.2020 

 

 

Державному підприємству 

«Національні інформаційні системи» 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(найменування юридичної особи – Заявника)  

 

Заява щодо відмови від приєднання до умов 

Угоди про заміну сторони в Договорах про надання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг (для юридичної особи) 
1
 

 

Заявник в особі ______________________________________________________ 
(Прізвище,ім’я, по батькові (за наявності): 

РНОКПП (за наявності): _______________________________________________________ 

Серія (за наявності) та 

№ паспорта: 

_______________________________________________________ 

 

Паспорт виданий  _______________________________________________________  
(орган видачі): 

який є уповноваженим представником юридичної особи, а саме: 

______________________________________________________________________________ 
Повне найменування юридичної особи: 

Код ЄДРПОУ ______________________________________________________  

  

поданням цієї Заяви Заявник відмовляється від приєднання до Угоди про заміну сторони 

в Договорах про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг від 15.05.2020, що є публічним 

договором приєднання, який розміщений на офіційних сайтах ДП «НАІС» та ДП «ДІЯ», та є 

свідченням волевиявлення Заявника стосовно припинення надання ДП «НАІС» відповідних 

кваліфікованих електронних довірчих послуг та дострокового розірвання укладеного Договору про 

надання кваліфікованих електронних довірчих послуг між Заявником та ДП «НАІС»  з ініціативи 
Заявника, що пов’язано із заміною кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з ДП «НАІС 

на ДП «ДІЯ», згідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 345. 

Поданням цієї заяви Заявник просить скасувати всі кваліфіковані сертифікати 

відкритих ключів, які належать Заявникові особисто та підписувачам юридичної особи, яку 

представляє Заявник, та видані кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг 

АЦСК органів юстиції України, а також повернути Заявнику сплачені ним кошти в частині 

пропорційно не наданих ДП «НАІС» послуг. 
Заявник погоджується з тим, що ДП «НАІС» самостійно розраховує суму коштів, які мають  

бути повернені Заявникові в частині, пропорційній оплаченим, але не наданим ДП «НАІС» послуг, у 

відповідності до умов договору між Заявником та ДП «НАІС».  

Реквізити Заявника для повернення коштів: 
________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

 

 

1 Заява подається в електронному вигляді на електронну адресу ДП «НАІС» ca.change@informjust.ua, та підписується засобами 

кваліфікованого електронного підпису Заявника (уповноваженого представника юридичної особи).  
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Державному підприємству 

«Національні інформаційні системи» 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(П.І.Б. Заявника)  

 

 

Заява щодо відмови від приєднання до умов 

Угоди про заміну сторони в Договорах про надання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг (для фізичної особи)
2
  

 

Заявник: ______________________________________________________ 
(Прізвище,ім’я, по батькові (за наявності): 

РНОКПП (за наявності): _______________________________________________________ 

Серія (за наявності) та 

№ паспорта: 

_______________________________________________________ 

 

Паспорт виданий  _______________________________________________________  
(орган видачі): 

поданням цієї Заяви Заявник відмовляється від приєднання до Угоди про заміну сторони 

в Договорах про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг від 15.05.2020, що є публічним 

договором приєднання, який розміщений на офіційних сайтах ДП «НАІС» та ДП «ДІЯ», та є 

свідченням волевиявлення Заявника стосовно припинення надання ДП «НАІС» відповідних 

кваліфікованих електронних довірчих послуг та дострокового розірвання укладеного Договору про 

надання кваліфікованих електронних довірчих послуг між Заявником та ДП «НАІС»  з ініціативи 

Заявника, що пов’язано із заміною кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з ДП «НАІС 
на ДП «ДІЯ», згідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 345. 

Поданням цієї заяви Заявник просить скасувати всі кваліфіковані сертифікати 

відкритих ключів, які належать Заявникові особисто та видані кваліфікованим надавачем 

електронних довірчих послуг АЦСК органів юстиції України, а також повернути Заявнику 

сплачені ним кошти в частині пропорційно не наданих ДП «НАІС» послуг. 
Заявник погоджується з тим, що ДП «НАІС» самостійно розраховує суму коштів, які мають  

бути повернені Заявникові в частині, пропорційній оплаченим, але не наданим ДП «НАІС» послуг, у 

відповідності до умов договору між Заявником та ДП «НАІС».  
Реквізити Заявника для повернення коштів: 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

 
 

 

 

2 Заява подається в електронному вигляді на електронну адресу ДП «НАІС ca.change@informjust.ua, та підписується засобами 

кваліфікованого електронного підпису Заявника. 


