
Прим. №

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

АКРЕДИТО ВАН ОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФ1КАЦИ КЛЮЧ1В  
ДЕРЖ АВНОГО Ш ДП РИ еМ С ТВА  «1НФОРМАЦ1ЙНИЙ ЦЕНТР» 

M IHICTEPCTBA Ю СТИЦН УКРА1НИ

На 51 аркушах

ПОГОДЖЕНО 
Кер1вник Акредитованого центру 
сертиф кацп ключ1в -  провщний 
шженер в1ддщу
з оргашзаци надання послуг ЕЦП та 

ITC ЦЗО

ЕО.Федоровська

1/ Г '  2014 р

супроводження

Кшв 2014 р.



ВСТУП

ЗМ1СТ

3

Термiни та визначення...................................................................................................................................3
Статус Реглам енту...........................................................................................................................................5
Внесення змш  та доповнень до Регламенту........................................................................................... 6

1 ЗАГАЛЬШ  ПО ЛОЖ ЕН И Я.............................................................................................................................7

2 ФУШКЦ1Т, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ, ЗАЯВШИК1В, П1ДПИСУВАЧ1В ТА 
КОРИСТУВАЧ1В..................................................................................................................................................8

2.1 Перелiк суб'eктiв, задiяних в обслуговуваннi та використаннi сертифшаЛв клю чiв  8
2.2 Функцп, права та обов’язки Ц ен тр у .................................................................................................. 9
2.3 Функцп, права та обов’язки Заявниюв, Пiдписувачiв, Користувачiв................................... 12

3 СФЕРИ ВИКОРИСТАШШЯ ТА ОБМЕЖЕШШЯ Щ ОДО ВИКОРИСТАШШЯ СЕРТИФ1КАТ1В 
КЛЮ Ч1В................................................................................................................................................................. 15

4 ПОРЯДОК РОЗПОВСЮДЖЕШШЯ (ПУБЛТКАЦП) ТШФОРМАЦП Ц ЕН ТРО М ........................16

4.1 Перелш шформацп, що публшуеться Ц ентром ............................................................................16
4.2 Час i порядок публшацп сертифiкатiв та списмв вiдкликаних сертифiкатiв.................... 16

5 ПОРЯДОК ТДЕШТИФТКАЦП ТА АВТЕШТИФТКАЦ1Т......................................................................17

5.1 Загальш полож ення................................................................................................................................17
5.2 1дентифшащя та автентифiкацiя Заявникiв та Пiдписувачiв пiд час подання заяв про 
реестращ ю ........................................................................................................................................................17
5.2.1 1дентифшащя та автентифiкацiя юридичних оЦб (окрiм державних установ) та 
фiзичних осiб -  представникiв юридичних оЦб, якi особисто звертаються до Центру i3 
заявою про реестрацiю (Заявники -  П щписувачД..............................................................................18
5.2.2 1дентифшащя та автентифiкацiя фiзичних оЦб - представникiв юридичних осiб 
( о ^ м  державних установ), якi звертаються до Центру iз заявою про реестращю шших 
фiзичних осiб (Пiдписувачiв) - представнишв цих юридичних осiб (Заявники -  довiренi 
особи).................................................................................................................................................................20
5.2.3 1дентифшащя та автентифiкацiя вщокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) юридичних осiб 
( о ^ м  державних установ) та фiзичних оЦб -  представникiв вiдокремлених пiдроздiлiв 
(ф ш й ) юридичних осiб, якi особисто звертаються до Центру iз заявою про реестращю 
(Заявники -  Пщ писувачД............................................................................................................................20
5.2.4 1дентифшащя та автентифшащя фiзичних осiб - представникiв вщокремлених 
пщ роздш в (фiлiй) юридичних осiб ( о ^ м  державних установ), якi звертаються до Центру 
iз заявою про реестращю шших фiзичних осiб (Пiдписувачiв) - представнишв цих 
вiдокремлених пiдроздiлiв (ф ш й ) юридичних оЦб (Заявники -  довiренi о со б и )..................22
5.2.5 1дентифшащя та автентифiкацiя державних установ та фiзичних осiб -  представникiв 
державних установ........................................................................................................................................ 22
5.2.6 1дентифшащя та автентифшащя вiдокремлених пiдроздiлiв (ф ш й ) державних 
установ та фiзичних оЦб -  представникiв вiдокремлених пiдроздiлiв (ф ш й ) державних 
установ .............................................................................................................................................................  24
5.2.7 1дентифшащя та автентифшащя фiзичних осiб -  пiдприемцiв, яю особисто 
звертаються до Центру iз заявою про реестрацiю (Заявники -  ПщписувачД...........................25
5.2.8 1дентифшащя та автентифiкацiя самозайнятих осiб, я к  особисто звертаються до 
Центру iз заявою про реестрацiю (Заявники -  ПщписувачД..........................................................26



2

5.2.9 1дентифшащя та автентифшащя фiзичних оЦб - найманих працiвникiв фiзичних оЦб 
-  пiдприемцiв та самозайнятих оЦб, якi звертаються до Центру iз заявою про реестрацiю
(Заявники -  Пщ писувачД............................................................................................................................27
5.3 1дентифшащя та автентифiкацiя Заявникiв пiд час подання заяв на скасування, 
блокування та поновлення сертифшаЛв................................................................................................27
5.4 Пщтвердження володшня Пiдписувачем особистим ключем, вщповщний якому 
вiдкритий ключ надаеться для сертифшаци......................................................................................... 28
5.5 1дентифшащя та автентифiкацiя Пiдписувачiв, що мають чинний сертифiкат, 
сформований Ц ен тром ................................................................................................................................ 28

6 УМОВИ, ПРОЦЕДУРИ ТА МЕХАШ1ЗМИ, ПОВ'ЯЗАШ1 З ОБСЛУГОВУВАШШЯМ ТА 
ВИКОРИСТАШШЯМ СЕРТИФ1КАТ1В КЛЮ Ч1В................................................................................... 29

6.1 Подання запиту на сертифшащю та оброблення зап и ту ..........................................................29
6.2 Шадання сформованого сертифшата ключа Пiдписувачу та визнання сертифшата його 
власником .......................................................................................................................................................  29
6.3 Публiкацiя сформованого сертифшата ключа Ц ентром ........................................................ 30
6.4 Використання сертифшата ключа та особистого ключа Пщписувачем та сертифшата 
ключа К ористувачем ....................................................................................................................................30
6.5 Скасування сертифшата кл ю ч а ...................................................................................................... 30
6.6 Блокування сертифшата кл ю ч а ...................................................................................................... 31
6.7 Поновлення сертифшата клю ча...................................................................................................... 32
6.8 Закшчення строку чинносп сертифiката ключа П iдписувача............................................ 32

7 УПРАВЛИШ Я ТА ОПЕРАЦТЙШИЙ КО НТРО ЛЬ...............................................................................33

7.2 Процедурний контроль......................................................................................................................... 33
7.2.1 Склад обслуговуючого персоналу Ц ентру ................................................................................. 33
7.2.2 Функцп та обов’язки керiвника Ц ен тру ......................................................................................33
7.2.3 Функцп та обов’язки адмшютратора безпеки........................................................................... 34
7.2.4 Функцп та обов’язки системного адмшютратора.................................................................... 35
7.2.5 Функцп та обов’язки адмшютратора сертифш ацп.................................................................. 35
7.2.6 Функцп та обов’язки адмшютратора реестрацп.......................................................................36
7.2.7 Функцп та обов’язки вщдаленого адмшютратора реестрацп.............................................. 36
7.2.8 Функцп та обов’язки вщповщального за захист шформацп на вщокремленому пункп
реестрацп..........................................................................................................................................................37
7.3 Ведення журналiв аудиту автоматизованоi системи Ц ен тру ...............................................38
7.4 Ведення арх iв iв .................................................................................................................................... 38

8 УПРАВЛШ НЯ КЛЮ ЧАМ И........................................................................................................................ 39

8.2 Генеращя ключiв П iдписувачiв.......................................................................................................39



3

ВСТУП

Термши та визначення

У цьому Реглам ент термши та визначення вживаються в такому значен т:

автентифшащя - процес, у тому ч и с т  електронний, який дае змогу тдтвердити  
належнiсть iдентифiкацiйних даних фiзичнiй або юридичнш oco6i;

автоматизована система - оргатзац ш н о-техтчн а система акредитованого центру 
сертифшацп ключiв, що забезпечуе обслуговування сертифш атв та об'еднуе програмно- 
технiчний комплекс, фiзичне середовище, обслуговуючий персонал, а також шформащю, що 
обробляеться в акредитованому ц е н ^  сертифшаци ключiв;

акредитащя - процедура документального засвiдчення компетентности центра 
сертифшацп ключiв здiйснювати дiяльнiсть, пов'язану з обслуговуванням посилених 
сертифш атв ключiв;

акредитований центр сертифшацп ключiв - центр сертифшацп ключiв, акредитований 
вщповщно до Порядку акредитацп центру сертифшацп ключiв, затвердженому постановою 
Кабшету Мiнiстрiв Украши вiд 13.07.2004 № 903;

блокування сертифшата ключа - тимчасове зупинення чинности сертифiката ключа;

вщкритий ключ - параметр криптографiчного алгоритму перевiрки електронного 
цифрового пщпису, доступний суб'ектам вiдносин у сферi використання електронного 
цифрового пiдпису;

вщокремлений пункт реестрацп - представництво (ф ш я, пiдроздiл) акредитованого 
центру сертифшацп ключiв, яке здiйснюе реестрацiю Пiдписувачiв;

електронний т д п и с  - данi в електроннш формi, якi додаються до шших електронних 
даних або логiчно з ними пов'язаш та призначенi для щентифшаци Пiдписувача цих даних;

електронний цифровий т д п и с  - вид електронного тдп и су , отриманого за результатом 
криптографiчного перетворення набору електронних даних, який додаеться до цього набору 
або лопчно з ним поеднуеться i дае змогу тдтвердити  його ц ш с т с т ь  та щентифшувати 
Пщписувача. Електронний цифровий т д п и с  накладаеться за допомогою особистого ключа 
та перевiряеться за допомогою вщкритого ключа;

засвiдчення чинностi вщкритого ключа - процедура формування сертифшата 
вщкритого ключа;

за а б  електронного цифрового пщпису - програмний засiб, програмно-апаратний або 
апаратний пристрiй, призначенi для генерацп ключiв, накладення та/або перевiрки 
електронного цифрового пiдпису;

захищений носш - носiй (smart card, touch-memory тощо), що призначений для 
збершання особистого ключа та мае вбудоват  апаратно-програмнi засоби, що забезпечують 
захист записаних на нього даних вщ несанкцюнованого доступу;

Заявник - фiзична або юридична особа, яка звертаеться до акредитованого центру 
сертифшацп ключiв з метою формування посиленого сертифшата (сертифiкатiв) ключiв;

iдентифiкацiйнi данi особи -  уткальний  набiр даних, який дозволяе встановити 
тотожнiсть фiзичноi або юридично'1 особи, або фiзичноi особи, яка представляе юридичну 
особу;

щентифшащя особи - встановлення тотожностй фiзичноi або юридично'1 особи на 
пiдставi щентифшацшних даних;

компрометацiя особистого ключа - будь-яка подiя та/або дiя, що призвела або може 
призвести до несанкцюнованого використання особистого ключа, у тому ч и с т , втрата, 
крадiжка, несанкцюноване копiювання особистого ключа або паролю доступу до нього;
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Користувач -  фiзична або юридична особа, яка перевiряe електронний цифровий 
пщпис, накладений Пiдписувачем на електронний документ;

надшний засiб електронного цифрового пщпису - засiб електронного цифрового 
пщпису, що мае сертифiкат вщ повщ носп або позитивний експертний висновок за 
результатами державно! експертизи у сферi криптографiчного захисту шформацп.

особистий ключ - параметр криптографiчного алгоритму формування електронного 
цифрового тдпису , доступний тшьки Пiдписувачу;

Пiдписувач - особа, яка на законних пщставах володiе особистим ключем та вiд свого 
iменi або за дорученням особи, яку вона представляе, накладае електронний цифровий 
пщпис пщ час створення електронного документа;

повторне формування сертифшата - формування нового сертифшата акредитованим 
центром сертифшацп ключiв для Пiдписувача, який е власником чинного сертифшата, 
сформованого даним акредитованим центром сертифшацп ключiв;

посилений сертифiкат вiдкритого ключа - сертифшат ключа, який вiдповiдае вимогам 
Закону Украши «Про електронний цифровий пщпис», виданий акредитованим центром 
сертифшацп ключiв;

послуги електронного цифрового пщпису - надання у користування засобiв 
електронного цифрового пщпису, допомога при генерацп вщкритих та особистих ключiв, 
обслуговування сертифiкатiв ключiв (формування, розповсюдження, скасування, зберiгання, 
блокування та поновлення), надання шформацп щодо чинних, скасованих i блокованих 
сертифiкатiв ключiв, послуги фшсування часу, консультацп та iншi послуги, визначенi 
Закону Украши «Про електронний цифровий пщпис»;

програмно-техшчний комплекс - апаратш, апаратно-програмнi та програмш засоби 
акредитованого центру, що забезпечують виконання функцiй, пов'язаних з наданням послуг 
електронного цифрового пщпису;

реестращя - встановлення Пщписувача та перевiрка наданих даних, що включаються 
у сертифшат;

розпiзнавальне iм'я - сукупнють реквiзитiв Пiдписувача, що забезпечують можливють 
однозначного визначення належностi сертифiката цьому Пщписувачу серед iнших 
сертифiкатiв, сформованих у акредитованому ц е н ^  сертифшацп ключiв;

розповсюдження сертифiката ключа - надання сертифшата ключа Пiдписувачу - 
власнику особистого ключа або, у разi його згоди, шшим Користувачам;

розповсюдження шформацп про статус сертифшата - надання вшьного доступу до 
шформацп про статус сертифшата у реальному ч а с  у виглядi шформацп про статус 
сертифшата, що оновлюеться за визначеним перюдом часу або у разi необхiдностi;

сертифiкат вiдкритого ключа (далi - сертифiкат ключа, сертифшат) - документ, 
виданий центром сертифшацп ключiв, який засвiдчуе чиннiсть i належнiсть вiдкритого 
ключа Пiдписувачу. Сертифшати ключiв можуть використовуватися для щентифшацп особи 
Пiдписувача;

сертифiкацiя - формування сертифшата, заснованого на перевiрених при реестрацп 
даних, накладання на сертифшат електронного цифрового пiдпису за допомогою особистого 
ключа акредитованого центру;

спещальне примiщення - примщ ення, яке вiдповiдае вимогам, що наведеш у додатку 
до пункту 4.1.1 Правил посилено! сертифiкацii, затверджених наказом ДСТСЗ1 Служби 
безпеки Укра'1'ни вщ 13 сiчня 2005 р, №3 (у редакцп наказу ДСТСЗ1 Служби безпеки Украши 
вщ 10 травня 2006 р. № 50) та зареестровано в М ш ш терсга юстицп Украши вщ 27 сiчня 
2005 р. за № 104/10384;
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список вщкликаних сертифшаЛв - перелiк блокованих та скасованих сертифшаЛв, що 
формуеться та розповсюджуеться акредитованим центром;

статус сертифшата - стан сертифшата ключа (чинний, блокований, скасований) на 
конкретний момент;

управлшня статусом сертифшата - змш а статусу сертифiката на пiдставi вiдповiдних 
запитiв та за умовами, визначеними Законом Украши "Про електронний цифровий тдпис";

центр сертифшацп ключiв - юридична особа незалежно вщ форми власностi або 
фiзична особа, яка е суб'ектом тдприемницько'1' дiяльностi, що надае послуги електронного 
цифрового пщпису та засвiдчила свiй вщкритий ключ у центральному засвiдчувальному 
оргаш.

Imiii термiни застосовуються у значеннях, наведених у Закош Украши "Про 
електронний цифровий тдп и с", Порядку акредитацп центру сертифшацп ключiв, 
затвердженому постановою Кабшету Мiнiстрiв Украши вiд 13 липня 2004 року №903, шших 
нормативно-правових актах з питань криптографiчного та техшчного захисту шформацп.

Статус Регламенту

Цей Регламент е нормативним документом, що визначае оргашзацшш, техшчш та 
iншi умови дiяльностi акредитованого центру сертифшаци ключiв (далi -  Центр) державного 
пщприемства «1нформацшний центр» М шютерства юстицп Украши (далi Держш форм’юст) 
пiд час надання послуг електронного цифрового тд п и с у  (далi -  ЕЦП), у тому числi порядок 
та процедури обслуговування сертифшаЛв ключiв Пiдписувачiв.

Регламент розроблений вiдповiдно до:

- Закону Украши “Про електронний цифровий т д п и с ” ;

- Порядку засвщчення наявносп електронного документа (електронних даних) на 
певний момент часу, затвердженому постановою Кабшету М ш с ^ в  Украши вщ 26.05.2004 
№ 680;

- Порядку акредитацп центру сертифшацп ключiв, затвердженому постановою 
Кабшету М ш с ^ в  Укра'1'ни вiд 13.07.2004 № 903;

- Порядку застосування електронного цифрового пщпису органами державно'1' 
влади, органами мюцевого самоврядування, пщприемствами, установами та органiзацiями 
державно'1' форми власносп, затвердженому постановою Кабiнету М ш с ^ в  Укра'1'ни вiд
28.10.2004 № 1452;

- Правил посилено! сертифiкацii, затверджених наказом Департаменту 
спещальних телекомунiкацiйних систем та захисту шформацп' Служби безпеки Украши № 3 
вщ 13.01.2005 (у редакцп наказу Департаменту спещальних телекомушкацшних систем та 
захисту шформацп' Служби безпеки Украши вщ 10.05.2006 № 50) та зареестрованих в 
М ш ю терсга юстицп Украши за № 568/12442 вщ 17.05.2006;

- шших нормативно-правових актив сфери надання послуг ЕЦП.

Норми цього Регламенту поширюються на:

- головний офю Центру та його обслуговуючий персонал;

- вщокремлеш пункти реестрацп' та 1х обслуговуючий персонал;

- Заявнишв, Пiдписувачiв та Користувачiв послуг ЕЦП.

Вимоги Регламенту е обов’язковими до виконання обслуговуючим персоналом 
головного офюу Центру та вщокремлених пункпв реестрацп.
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Визнання вимог Регламенту Заявниками, Пщписувачами та Користувачами послуг 
ЕЦП обов’язковими е умовою та пщставою для укладання з ними договору про надання 
послуг ЕЦП.

Будь-яка защкавлена особа може ознайомитися з положеннями Регламенту на 
електронному шформацшному ресурс Центру, в головному офiсi Центра та офюах його 
вщокремлених пункпв реестрацп.

Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковють якого надана Верховною 
Радою Украши, встановлено iншi правила, ш ж тi, що передбаченi цим Регламентом, 
застосовуються правила мiжнародного договору.

Внесення змш та доповнень до Регламенту

Внесення змш  та доповнень до цього Регламенту здшснюеться Центром вщповщно до 
чинного законодавства.

Про внесення змш  та доповнень до цього Регламенту, Центр повщомляе Заявниюв, 
Пiдписувачiв, Користувачiв послуг ЕЦП та шших защкавлених о с б  шляхом розмiщення 
зазначених змш  та доповнень на електронному шформацшному ресурс Центру, а також 
шляхом розсилання повщомлень засобами електронно! пошти.

Всi змiни та доповнення, внесеш Центром до Регламенту, що не пов'язаш зi змiною 
законодавства, набувають чинносп через 10 (десять) календарних дшв з моменту 
розмiщення зазначених змш  i доповнень на електронному шформацшному ресурЦ Центру.

Всi змш и та доповнення, внесенi Центром до Регламенту у зв'язку зi змшою 
законодавства, набувають чинностi одночасно зi вступом в силу вiдповiдних нормативно- 
правових актiв.

Договори та iншi правочини, умови яких суперечать змш ам чи доповненням до 
Регламенту, повинш бути переукладенi протягом 10 (десяти) робочих дшв з дня набрання 
чинносп такими змшами.
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1 ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖ ЕНИЯ

Центр мае таю щентифшацшш данi.

Повнi найменування юридично'1' особи: державне пiдприемство «1нформацшний 
центр» М iнiстерства юстицп Украши, The State Enterprise «Information center» o f the M inistry 
o f Justice o f Ukraine.

Скорочеш найменування юридично'1 особи: «Держшформ’юст», «Informjust».

Повнi найменування Центру: Акредитований центр сертифшацп ключiв державного 
пщприемства «Iнформацiйний центр» М iнiстерства юстицп Украши, Certification Authority of 
the State Enterprise «Information center» o f the M inistry o f Justice o f Ukraine.

Скорочеш найменування Центру: Акредитований центр сертифшацп ключiв 
Держшформ’юсту, АЦСК Держш форм’юсту, CA of Informjust.

Ю ридична адреса: Укра'ша, 04050, м. Кшв, вул. Мельникова, 81 (л^ера А).

Поштова адреса головного офiсу Центру: Укра'ша, 04050, м. Кшв, вул. М иколи 
Пимоненка, 13 (лггера Б).

Адреса розм щ ення головного офiсу Центру: Укра'ша, 04050, м. Кшв, вул. М иколи 
Пимоненка, 13 (лггера Б).

Телефон: +38 (044) 206-71-94.

Код еДРП ОУ: 25287988.

Електронна адреса шформацшного ресурсу Центру: ca.informjust.ua

Адреса електронно'!' пошти головного офюу Центру: ca@ informjust.ua

mailto:ca@informjust.ua
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2 ФУНКЦП, ПРАВА ТА О БО В’ЯЗКИ ЦЕНТРУ, ЗАЯВНИК1В, П1ДПИСУВАЧ1В 
ТА КОРИСТУВАЧ1В

2.1 Перел1к суб'ект1в, зад1яни\ в обслуговуванш та використанн1 сертиф1кат1в 
ключ1в

В обслуговуваннi сертифiкатiв ключiв та 1х використаннi задiянi такi суб’екти:

- Центр у складi:

• головного офюу Центру;

• вщокремлених п ун ктв  реестрацп;

- Заявники;

- Пiдписувачi;

- Користувачп

Головний офiс Центру представлений окремим пщроздшом або позаштатною 
структурою Держш форм’юсту, що здiйснюе надання послуг ЕЦП та забезпечуе виконання 
вимог законодавства до акредитованих ц е н ^ в  сертифшацп ключiв.

Договори про надання послуг ЕЦП, яю вiдносяться до послуг, що надаються 
головним офюом Центру, укладаються вщ iменi Держiнформ,юсту.

Вщокремлеш пункти реестрацп представленi окремими пщроздшами або 
позаштатними одиницями Держшформ’юсту та його ф ш й , якi пiдпорядкованi головному 
офюу Центру, та здiйснюють надання послуг ЕЦП з реестрацп Пiдписувачiв та 1х 
подальшого обслуговування на вщповщнш територп.

Фшп Держш форм’юсту уповноважеш укладати договори про надання послуг ЕЦП.

Заявниками можуть бути безпосередньо Пiдписувачi або уповноважеш представники 
юридичних о с б  -  Пiдписувачiв, якi звертаються до Центру з метою формування 
сертифш атв для шших представнишв щ с  юридичнох особи.

Пiдписувачами та Користувачами можуть бути:

- юридичш особи та фiзичнi особи, якi 1х представляють (керiвники органiв 
управлiння, посадовi особи, працiвники, спiвробiтники тощо);

- вщокремлеш пщроздши (фiлii) юридичних о с б  та фiзичнi особи, якi 1х 
представляють (керiвники органiв управлiння, посадовi особи, працiвники, спiвробiтники 
тощо);

- органи державноi влади, органи мiсцевого самоврядування, установи та 
оргашзацп (далi -  державш установи) та фiзичнi особи, яш 1х представляють (керiвники 
оргашв управлiння, посадовi особи, працiвники, ствробстники тощо);

- вiдокремленi пiдроздiли (фшп) державних установ та фiзичнi особи, яю 1х 
представляють (керiвники оргашв управлшня, посадовi особи, працiвники, ствробггники 
тощо);

- фiзичнi особи -  пщприемщ;

- самозайнятi особи (приватнi нотарiуси, адвокати, аудитори, арбiтражнi керуючi, 
оцiнювачi та iншi);

- найманi пращвники фiзичних осiб -  пiдприемцiв та самозайнятих о с б  (приватних 
нотарiусiв, адвокатв, аудиторiв, арбiтражних керуючих, оцiнювачiв та шших);

- фiзичнi особи.
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2.2 Функцй", права та обов’язки Центру

2.2.1 Центр мае право:

- отримувати та перевiряти шформащю, необхщну для реестрацп Пiдписувачiв i 
формування посилених сертифiкатiв ключiв, безпосередньо у юридичнох або фiзичноi особи 
чи ii представника;

- надавати послуги ЕЦП в обсягах, передбачених законодавством та на пiдставi 
укладених договорiв, у тому числе

• надання у користування засобiв ЕЦП;

• надання допомоги при генерацп вщкритих та особистих ключiв;

• обслуговування сертифiкатiв ключiв (реестращя Пiдписувачiв, формування, 
розповсюдження, скасування, збершання, блокування та поновлення 
сертифiкатiв ключiв);

• надання шформацп щодо чинних, скасованих i блокованих посилених 
сертифшаЛв ключiв;

• послуги фiксування часу;

• консультацп з питань ЕЦП;

• iншi послуги, якi не суперечать вимогам законодавства;

- обслуговувати виключно посилеш сертифшати ключiв;

- вимагати вщ Заявникiв надавати повну та достовiрну iнформацiю, необхiдну для 
реестрацп Пiдписувачiв та формування сертифшаПв ключiв, а також здiйснювати перевiрку 
наданоi шформацп;

- скасовувати, блокувати, поновлювати сертифшати ключiв Пiдписувачiв у 
порядку, визначеному цим Регламентом;

- вимагати вщ Пiдписувачiв дотримуватись вимог цього Регламенту та умов 
договору про надання послуг;

- вимагати вщ Заявниюв зобов’язувати Пiдписувачiв дотримуватись вимог цього 
Регламенту та умов договору про надання послуг;

- здшснювати переформування сертифшата Пщписувачу iз використанням 
попередньо засвiдченого вщкритого ключа Пiдписувача у разi, якщо вiдповiдний йому 
особистий ключ не був скомпрометований, та з дотриманням вимог щодо недопущення 
перевищення часу чинност особистого ключа та вщповщного йому вiдкритого ключа бiльше 
двох роюв;

- припинити надання послуг ЕЦП Пiдписувачевi у разi порушення ним iстотних 
умов договору про надання послуг ЕЦП та умов цього Регламенту;

- вимагати вщ Заявниюв та Пiдписувачiв вiдшкодування в повному обсязi майновоi 
та моральноi шкоди в разi, якщо така шкода була завдана Центру з вини Заявниюв та 
Пiдписувачiв;

- укладати договiр iз Заявником про надання послуг ЕЦП у формi електронного 
документа.

2.2.2 Центр зобов’язаний:

- забезпечувати захист шформацп в сво' х автоматизованих системах вщповщно до 
законодавства;
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- забезпечувати захист персональних даних, отриманих вщ Пщписувача, вщповщно 
до законодавства;

- використовувати для надання послуг електронного цифрового пщпису надшш 
засоби ЕЦП;

- рееструвати та вести облш звернень фГзичних та юридичних о аб , на пiдставi яких 
були сформованi сертифшати ключГв;

- встановлювати вщповщно до законодавства о аб , яю звернулись до Центру з 
метою формування сертифшата ключа;

- перевiряти данi, обов'язковГ для формування сертифiката ключа, i данi, я к  
вносяться до нього на вимогу Пщписувача;

- ознайомлювати Заявника Гз умовами обслуговування сертифiкатiв перед 
укладенням договору Гз Заявником щодо надання послуг ЕЦП, Гз наданням тако! шформацп 
через електронний ш формацшний ресурс або в шший споаб;

- формувати посилений сертифшат ключа згщно Гз законом та у формату 
визначеному законодавством;

- забезпечувати цш сш сть та автентичшсть сформованих сертифшатсв;

- здшснювати формування, скасування, блокування та поновлення посилених 
сертифшатсв ключГв за участю або пщ контролем не менше ш ж двох посадових о а б  Центру 
вщповщно до !х посадових обов'язюв;

- пщ час реестрацп без розкриття особистого ключа Пщписувача забезпечувати 
перевГрку володшня Пщписувачем особистим ключем, який вщповщае вщкритому ключу, 
наданому для формування сертифшата у разр якщо особистий та вщкритий ключГ були 
згенероваш не Центром;

- забезпечувати ушкальнють розтзнавального Гмеш Пщписувача та реестрацшного 
номера сертифшата в межах Центру;

- перевГряти ушкальшсть вщкритого ключа Пщписувача в реестрГ чинних, 
блокованих та скасованих сертифшатсв;

- своечасно попереджувати Пщписувача та додавати в посилений сертифшат ключа 
Пщписувача шформащю про обмеження використання ЕЦП, у тому ч и с т  тр що 
встановлюються для забезпечення можливосп вщшкодування збитюв сторш у разГ 
заподГяння шкоди з боку Центру;

- включати до посиленого сертифшата ключа електронну адресу електронного 
шформацшного ресурсу, де публшуеться список вщкликаних сертифшатсв Центру;

- включати до посиленого сертифшата ключа додатковГ даш на вимогу 
Пщписувача;

- забезпечувати доступнють сертифшата Заявнику та/або Пщписувачу, для якого 
цей сертифшат був сформований, т с л я  його формування;

- цшодобово забезпечувати доступшсть сертифшата для КористувачГв у разГ згоди 
на це Заявника, якщо для державних оргашв ш ше не передбачене правилами !х систем 
електронного документообшу;

- вести електронний перелш чинних, скасованих i блокованих сертифшатсв ключГв;

- забезпечувати збершання сформованих посилених сертифшашв ключГв протягом 
строку, передбаченого законодавством для збершання вщповщних докумешпв на паперГ;

- забезпечувати резервування у а х  сформованих сертифшашв;
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- цшодобово приймати заяви про скасування, блокування та поновлення 
сертифшатсв ключiв;

- перевiряти законнiсть звернень про скасування, блокування та поновлення 
сертифшатсв ключiв та зберiгати документи, на пiдставi яких були скасоваш, блокованi та 
поновленi сертифiкати ключiв;

- своечасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифшати ключiв у 
випадках, передбачених законодавством;

- шформувати Пiдписувача, сертифiкат якого був заблокований або скасований, 
про змшу статусу сертифшата;

- вносити змш и до списку вiдкликаних сертифiкатiв, доступних Користувачам,
протягом не бшьше ш ж двi години пiсля отримання звернення Пщписувача або його
уповноваженого представника про скасування або блокування сертифшата;

- встановлювати за кшвським часом, синхрошзованим з Всесвiтнiм координованим 
часом (UTC) з точшстю до одше'1 секунди, час формування, скасування, блокування та 
поновлення сертифшатсв ключiв;

- забезпечувати протоколювання всiх подiй, пов'язаних iз формуванням,
переформуванням, блокуванням, поновленням та скасуванням сертифiкатiв ключiв, виданих 
Центром, iз забезпеченням захисту протоколiв вiд несанкцiонованого доступу;

- при повторному формуванш сертифiката ключа здшснювати перевiрку стосовно 
того, що шформащя, яка надавалася ранiше Заявником т д  час реестрацп, дiйсна;

- забезпечувати цшодобовий доступ Користувачiв до сертифшатсв ключiв та
вiдповiдних електронних перелш в сертифiкатiв ключiв через загальнодоступнi
телекомушкацшш канали;

- надавати Користувачам, яю використовують сертифiкати ключiв, iнформацiю про 
необхщшсть здiйснення перевiрки чинностi сертифшата ключа з використанням шформацп 
про статус сертифшата ключа та врахування у а х  визначених у сертифiкатi вимог щодо його 
використання;

- включати до договорiв про надання послуг ЕЦП умови надання доступу
Користувачам до сертифшатсв ключiв Пiдписувачiв (умови публшацп сертифiкатiв) та 
обов'язки сторiн, у тому ч и с т , щодо обов'язковостi використання надшних засобiв ЕЦП;

- взяти на облш укладенi договори iз Заявниками, а також документи (посвщчеш в 
установленому порядку копп докумеш!в), що використовуються пiд час реестрацп;

- надавати консультацп з питань, пов'язаних з ЕЦП;

- здшснювати генеращю ключiв Пiдписувачам за допомогою надшних засобiв
ЕЦП;

- у разi генерацii ключiв Пiдписувачам, вжити заходи конфщ енцш носп пiд час 
генерацii;

- забезпечити конфщенцшнють та цiлiснiсть особистого ключа у разi передачi 
ключа Пщписувачу через Заявника;

- не допускати збершання особистих ключiв Пiдписувачiв та ознайомлення з ними 
в Центра

- через електронний шформацшний ресурс або в iнший споаб, що дае можливiсть 
ознайомлення, цшодобово надавати вшьний доступ Користувачам до шформацп щодо умов, 
пов'язаних з використанням сертифш а^в ключiв, зокрема:

• положень полшики сертифiкацii;
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• обмежень при використанн сертифшата ключа;

• зобов'язань та пщстав вщ повщ альносп Пiдписувачiв стосовно використання 
сертифiката ключа, у тому ч и с т  щодо використання надшних засобiв ЕЦП;

• шформацп щодо порядку перевiрки чинностi сертифшата, у тому числi умов 
перевiрки статусу сертифiката;

• строкiв збершання акредитованим центром даних про Пiдписувачiв, що були 
отриманi ним т д  час реестрацп;

• порядку розв'язання спорiв;

• законодавства в сферi ЕЦП;

• пiдстав вiдповiдальностi акредитованого центру;

- зобов'язати Заявника виконувати таю основн вимоги:

• надавати повну та дшсну шформащю т д  час реестрацп, необхщну для 
формування посиленого сертифшата ключа;

• використовувати особистий ключ виключно для ЕЦП, а також додержуватися 
шших вимог щодо його використання, визначених Центром у цьому 
Регламенту

• збершати особистий ключ у таемнищ, не допускати використання особистого 
ключа шшими особами;

• використовувати н а д ш т  засоби ЕЦП для генерацп особистих та вщкритих 
ключiв, формування та перевiрки ЕЦП;

• негайно шформувати Центр про подп, що трапилися до заюнчення строку 
чинност сертифшата, а саме: втрату або компрометащю особистого ключа, 
втрату контролю щодо особистого ключа через компрометащю пароля, коду 
доступу до нього тощо, виявлену неточтсть  або змшу даних, зазначених у 
посиленому сертифшаш ключа;

• не використовувати особистий ключ у разi його компрометацп.

2.3 Функцп, права та обов’язки Заявникчв, Пщписувач1в, Користувач1в

2.3.1 Заявник та Пщписувач мають право:

- своечасно отримувати я ю с т  послуги ЕЦП;

- одержувати сертифiкати ключiв Центру;

- одержувати списки вщкликаних сертифiкатiв, сформованих Центром;

- застосовувати сертифшат Центру для перевiрки справжностi ЕЦП сертифiкатiв, 
сформованих Центром;

- застосовувати список вщкликаних сертифшашв, сформованих Центром, та
протокол штерактивного визначення статусу сертифшата (OCSP) для перевiрки статусу
власного сертифiката та сертифшашв iнших Пiдписувачiв;
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- генерувати вщкршз та особист ключГ на своему робочому мющ з використанням 
надшного засобу ЕЦП, який надаеться Центром;

- ознайомлюватись з шформащею щодо дГяльност Центру та надання послуг ЕЦП;

- подавати заяви, скарги, претензи;

- вимагати скасування, блокування або поновлення свого сертифшата ключа.

- вимагати вщ Центру усунення порушень умов даного Регламенту та договору про
надання послуг ЕЦП;

- вимагати вщ Центру виконання вимог конфщенцшносту

- оскаржувати дп чи бездГяльшсть Центру у судовому порядку.

2.3.2 Заявник та Пщписувач зобов’язаш:

- ознайомитись та дотримуватись правил надання послуг ЕЦП, вимог цього 
Регламенту та договору про надання послуг ЕЦП;

- надавати повну та дшсну шформащю пщ час реестрацп, необхщну для 
формування посиленого сертифшата ключа;

- використовувати особистий ключ вщповщно до призначення ключа, зазначеному 
у сертифш ат вщкритого ключа, а також додержуватися шших вимог щодо його 
використання, визначених Центром у цьому Регламенту

- використовувати надшш засоби ЕЦП для генерацп особистих та вщкритих 
ключГв, формування та перевГрки ЕЦП;

- негайно шформувати Центр про подп, що трапилися до закшчення строку 
чинност сертифшата, а саме: втрату або компрометащю особистого ключа, втрату контролю 
щодо особистого ключа через компрометащю пароля, коду доступу до нього тощо, виявлену 
неточшсть або змшу даних, зазначених у посиленому сертифш ат ключа;

- не використовувати особистий ключ у разГ його компрометацп.

- збершати в таемнищ особистий ключ та приймати в а  можливГ заходи для 
запобГгання його втрати, розкриття, котю вання, перекручування та несанкщонованого 
використання;

- не розголошувати та не повщомляти Гншим особам пароль доступу до особистого 
ключа та ключову фразу для голосово! автентифшацп;

- не використовувати особистий ключ, вщповщний до сертифшата, заява на 
скасування чи блокування якого подана до Центру, протягом часу з моменту подання заяви i 
до моменту офщшного повГдомлення про скасування сертифшату;

- не використовувати особистий ключ, вщповщний до сертифшата, що скасований 
або блокований.

2.3.3 Користувач мае право:

- одержувати сертифшати ключГв Центру;

- одержувати сертифшати ключГв ПГдписувачГв у разГ надання ними згоди на 
публшащю або використання сертифшашв;

- одержувати списки вщкликаних сертифГкатГв, сформованих Центром;

- застосовувати сертифшат Центру для перевГрки справжносп ЕЦП сертифГкатГв, 
сформованих Центром;
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- застосовувати список вщкликаних сертифшашв, сформованих Центром, та 
протокол штерактивного визначення статусу сертифшата (OCSP) для перевiрки статусу 
сертифшашв Пiдписувачiв;

- використовувати надшш засоби ЕЦП, наданi Центром, для перевiрки ЕЦП;

- ознайомлюватись з шформащею щодо дiяльностi Центру та надання послуг ЕЦП;

- отримувати послуги ЕЦП на правах Заявника та Пщписувача;

- подавати заяви, скарги, претензй;

- вимагати вщ Центру усунення порушень умов даного Регламенту;

- оскаржувати дп чи бездiяльнiсть Центру у судовому порядку.

2.3.4 Користувач зобов’язаний:

- перед перевiркою ЕЦП здшснювати перевiрку чинностi сертифiката ключа 
Пiдписувача на момент накладення ним ЕЦП, з використанням шформацп про статус 
сертифшата, наданою Центром;

- враховувати у с  визначеш у сертифшатах ключiв вимоги щодо сфери та обмежень 
1х використання.



15

3 СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБМ ЕЖ ЕННЯ Щ ОДО ВИКОРИ СТАННЯ  
СЕРТИФ1КАТ1В КЛЮЧ1В

Центр мае право встановлювати сфери використання та обмеження щодо 
використання сформованих ним сертифшатсв ключiв. Обмеження щодо використання 
сформованих Центром сертифшатсв ключiв застосовуються у вiдповiдностi до положень 
законодавства Украши.

Для сертифш а^в ключiв, сформованих Пiдписувачам -  представникам державних 
установ дiе обмеження щодо використання електронного цифрового тд п и с у  для вчинення 
правочишв на суму, що перевищуе 1 млн. гривень.

1нформащя щодо обмеження сфери або сфер використання сертифшата доводиться до 
Заявника (Пщписувача) та зазначаеться у сформованому Центром сертифш ат ключа.
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4 ПОРЯДОК РОЗПОВСЮ ДЖ ЕННЯ (ПУБЛ1КАЦП) Ш Ф ОРМ АЦП ЦЕНТРОМ

4.1 П ерелж  шформацп, що публжуеться Центром

На своему електронному шформацшному ресурсi Центр публiкуе таку шформащю:

- загальш вщ омосп про Центр;

- положення цього Регламенту;

- сертифшати ключiв Центрального засвщчувального органу;

- сертифiкати ключiв Центру;

- сертифшати ключiв серверiв Центру (OCSP, TSP, CMP);

- сертифшати ключiв Пiдписувачiв, якi надали згоду на 1х публiкацiю;

- списки вщкликаних сертифшашв, сформованих Центром;

- шформащя щодо умов, пов'язаних з обслуговування та використанням 
сертифшашв ключiв Пiдписувачiв, зокрема:

• обмеження при використанш сертифiката ключа;

• зобов'язання та пщстави вiдповiдальностi Пiдписувачiв стосовно використання 
сертифшата ключа, у тому ч и с т  щодо використання надiйних засобiв 
електронного цифрового пiдпису;

• ш формащя щодо порядку перевiрки чинностi сертифшата ключа, у тому числi 
умов перевiрки статусу сертифiката;

• строки збершання Центром даних про Пiдписувачiв, що були отримаш ним т д  
час реестрацп;

• порядок розв'язання спорiв;

• вимоги законодавства в сферi електронного цифрового пiдпису;

• пщстави вщповщальносш Центру;

• перелши та форми документiв, якi подаються до Центру для отримання послуг 
ЕЦП.

4.2 Час i порядок публжаци сертифжаПв та списк1в вщкликаних сертиф1кат1в

Сертифiкати ключiв Центру та серверiв Центру публiкуються одразу т с л я  1х 
формування або отримання вщ Центрального засвiдчувального органу.

Сертифiкати ключiв Пiдписувачiв, якi надали згоду на 1х публiкацiю, публiкуються 
одразу т с л я  формування сертифшатйв та виконання Пщписувачем умов договору щодо 
обслуговування сертифшашв ключiв.

Центр формуе списки вщкликаних сертифшашв у виглядi повного та часткового 
списюв.

Повий список вщкликаних сертифшашв формуеться та публiкуеться 1 (один) раз на 
тиждень та мютить шформащю про в а  вщкликаш сертифiкати ключiв, якi були сформоваш 
Центром.

Частковий список вiдкликаних сертифiкатiв формуеться та публшуеться кожнi 2 (двД 
години та мiстить iнформацiю про в а  вiдкликанi сертифiкати, статус яких був змшений в 
iнтервалi мiж часом випуску останнього повного списку вщкликаних сертифшашв та часом 
формування поточного часткового списку вщкликаних сертифшашв.
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5 ПОРЯДОК 1ДЕНТИФ1КАЦ1Т ТА АВТЕНТИФ1К АТТ1Т

5.1 Загальн1 положення

Iдентифiкацiя та автентифiкацiя Заявникiв та Пiдписувачiв здiйснюеться Центром у 
випадках:

- звернення до Центру iз заявою про реестращю;

- звернення до Центру iз заявою на скасування сертифшата;

- звернення до Центру iз заявою на блокування сертифшата;

- звернення до Центру iз заявою на поновлення сертифiката;

- звернення до Центру про повторне формування сертифшата;

- здшснення Центром пщтвердження володiння Пiдписувачем особистим ключем, 
вщповщний якому вiдкритий ключ надаеться для сертифшацп.

Iдентифiкацiя здiйснюеться за щентифшацшними даними, визначеними цим 
Регламентом.

Автентифшащя здiйснюеться за механiзмами, визначеними цим Регламентом, яю 
передбачають:

- перевiрку щентифшацшних даних за документами;

- голосову автентифшащю за ключовою фразою;

- електронну автентифшащю з використанням ал го р ш м в  криптографiчного 
захисту шформацп.

Автентифiкацiя за документами, що пщтверджують iдентифiкацiйнi даш осiб, що 
звернулись до Центру, здшснюеться обслуговуючим персоналом Центру, на який покладено 
обов’язки адмiнiстраторiв реестрацп, у випадках подання у письмовш формп

- заяви про реестращю;

- заяви на скасування сертифшата;

- заяви на блокування сертифшата;

- заяви на поновлення сертифшата.

Голосова автентифшащя за ключовою фразою здшснюеться обслуговуючим 
персоналом Центру, на який покладено обов’язки адмiнiстраторiв реестрацп, у випадках 
подання заяви на блокування сертифшата в уснш  формп

Електронна автентифшащя з використанням а л г о р ш ^ в  криптографiчного захисту 
iнформацii здiйснюеться засобами автоматизованоi системи Центру у випадках:

- подання заяви на блокування сертифшата в електроннш формi;

- здшснення Центром пщтвердження володшня Пщписувачем особистим ключем,
вiдповiдний якому вщкритий ключ надаеться для сертифiкацii;

- подання заяви на повторне формування сертифшата в електроннш формi.

5.2 1дентифжащя та автентиф1кац1я Заявникчв та П1дписувач1в п1д час подання 
заяв про реестрац1ю

Реестрацiя Пiдписувачiв здiйснюеться Центром у випадках:

- особистого звернення до Центру Заявниюв iз заявою про реестрацiю (Заявники -  
Пщписувач^;
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- звернення до Центру фГзичних о а б  -  представниюв юридичних осГб Гз заявою про 
реестращю шших фГзичних осГб (ПщписувачГв) -  представниюв цих юридичних осГб 
(Заявники -  довГреш особи).

Форми заяв публшуються на електронному шформацшному ресурс Центру.

Засобами свого електронного шформацшного ресурсу Центр може надавати 
можливють попередньо! реестрацп Заявниюв для формування та обслуговування 
електронно! черги Заявниюв. Реестращя Заявниюв в електроннш черзГ не виключае 
зобов’язань Центру та Заявниюв щодо подання заяв на реестращю та проходження процедур 
щентифшацп та автентифшацп.

У разГ позитивно! щентифшацп та автентифшацп, адмЫ стратор реестрацп Центру 
виконуе дп Гз занесення щентифГкацшних даних Пщписувача до реестру КористувачГв 
Центру.

Реестращя е пщставою для формування сертифшата ключа Пщписувача.

М аксимальний час мГж отриманням заяви про реестращю та формуванням 
сертифшата ключа Пщписувача не повинен перевищувати одше! години.

У разГ позитивно! щентифшаци та автентифшацп, в с  документи, що були надаш 
Заявниками пГд час реестрацп, окрГм тих, що надавались для ознайомлення, залучаються до 
окремо! справи Пщписувача та передаються до архГву документГв Центру.

АдмГнГстратор реестрацп приймае рГшення про вГдмову в розглядГ письмових заяв про 
реестращю у рази

- вщ сутносп всГх документГв, необхщних для щентифшацп та автентифшацп 
Заявниюв та ПГдписувачГв;

- подання документГв, що мають пщчистки, дописки, закреслеш слова, ГншГ 
незастережнГ виправлення, написи олГвцем або мають пошкодження, внаслщок чого !х текст 
неможливо прочитати;

- подання неналежно засвщчених копГй документГв;

- встановлення невщповщ носп даних, що визначеш наданими документами, 
фактичним.

У разГ негативно! ГдентифГкацГ! та автентифГкацГ! або вщмови в розглядГ письмових 
заяв про реестращю з причин, що наведено вище, всГ документи, що були надаш пГд час 
реестрацп, повертаються Заявникам Гз вщмгткою адмшГстратора реестрацГ! про причину 
вщмови та повернення документГв.

5.2.1 1дентифжащя та автентифжащ я юридичних oci6 (окр1м державних установ) 
та фiзичних oci6 -  представни^в юридичних oci6, якi особисто звертаються до Центру 
i3 заявою про реестращю (Заявники -  ПщписувачГ)

1дентифГкащя юридичних осГб здГйснюеться за такими щентифГкацшними даними:

- повне та скорочене (за наявносп) найменування юридично! особи;

- мГсцезнаходження юридично! особи;

- щентифГкацшний код згГдно з Сдиним державним реестром юридичних осГб та 
фГзичних осГб -  пщприемщв (далГ -  Сдиний державний реестр);

- вщ омосп про органи управлшня та !х склад.

1дентифГкацГя фГзичних осГб -  представниюв юридичних осГб (керГвниюв органГв 
управлГння, посадових осГб, пращвниюв, спГвробГтникГв тощо), якГ особисто звертаються до 
Центру Гз заявою про реестращю (Заявники -  ПщписувачГ), здГйснюеться за такими 
щентифГкацшними даними:
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- прiзвище, iм ,я, по батьковi (за наявностi);

- реестрацiйнi даш мiсця проживання;

- реестрацiйний номер облшово!' картки платника податкiв;

- серiя та номер паспорта громадянина Украши - для фiзичних о аб , якi через сво1 
релiгiйнi переконання вщмовились вiд прийняття реестрацiйного номера облшово!' картки 
платника податкiв та повщомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у 
паспорту

- займана посада по вщношенню до юридично! особи, яку представляе фiзична
особа.

Автентифiкацiя (встановлення) юридичних о а б  та фiзичних о а б  -  представникiв 
юридичних осiб (керiвникiв органiв управлiння, посадових осiб, пращвнишв, спiвробiтникiв 
тощо), якi особисто звертаються до Центру для отримання послуг ЕЦП (Заявники -  
Пщписувач^ здшснюеться за документами, що пщтверджують щентифшацшш даш 
юридичних о а б  та фiзичних о а б  -  представникiв юридичних оаб .

Для автентифшацп юридичних осiб використовуються:

- оригшали (для ознайомлення) та копп установчих документiв юридично! особи, 
що пщтверджують ii iдентифiкацiйнi даш;

- копп докумеш!в, що пщтверджують державну реестращю юридично! особи та ii 
щентифшацшш данi;

Для автентифшацп фiзичних осiб використовуються:

- оригшали (для ознайомлення) та копп докумеш!в, що засвщчують особу 
Пiдписувача - власника вщкритого ключа та пщтверджують ii щентифшацшш даш;

- копп докумеш!в, що засвщчують особу керiвника юридично! особи та 
пiдтверджують ii щентифшацшш данi;

- копп докумеш!в, що пiдтверджують повноваження керiвника юридично! особи;

- копп документiв, що пщтверджують повноваження (займану посаду) Пщписувача 
- власника вщкритого ключа.

Копп докумеш !в засвщчуються вiдповiдно до законодавства.

Перелш документiв та роз’яснення щодо 1х оформлення публiкуються на 
електронному шформацшному ресура Центру.

За наявносп технiчноi можливостi, додаткова автентифiкацiя юридично'1 особи та 
повноваження фiзичноi особи -  представника юридично'1 особи з категорп осiб, якi 
обираються (призначаються) до органу управлшня юридично'1 особи, уповноважених 
представляти юридичну особу в правовщносинах з третiми особами, або о аб , якi мають 
право вчиняти дп вiд iменi юридично'1 особи без довiреностi, у тому ч и с т  пiдписувати 
договори, а також даш про наявшсть обмежень щодо представництва вщ iменi юридично'1 
особи, здшснюеться з використанням шформацп з Единого державного реестру в 
електронному вигляд^ що вщображаеться на офiцiйному веб-сай^ розпорядника Единого 
державного реестру або веб-сай^ технiчного адмiнiстратора Единого державного реестру 
(далi -  iнформацiйний ресурс Единого державного реестру).

Для укладання договорiв про надання послуг ЕЦП Центр може отримувати вщ 
Заявниюв документи, передбачеш законодавством.
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5.2.2 1дентифжащя та автентифжащ я фiзичних оПб - представниклв юридичних 
осiб (окрiм державних установ), якi звертаються до Центру i3 заявою про реестращю  
шших фiзичних осiб (Пiдписувачiв) - представниклв цих юридичних осiб (Заявники -  
довiренi особи)

Iдентифiкацiя та автентифшащя юридичних осiб та фiзичних осiб -  представникiв 
юридичних оЦб (Пiдписувачiв) здiйснюються у порядку, встановленому пунктом 5.2.1 цього 
Регламенту.

1дентифшащя фiзичних осiб - представникiв юридичних оЦб, якi звертаються до 
Центру iз заявою про реестрацiю iнших фiзичних осiб - представникiв цих юридичних оЦб 
(Заявники -  довiренi особи), здшснюеться за такими iдентифiкацiйними даними:

- прiзвище, iм ’я, по батьковi (за наявностi);

- реестрацiйнi даш мiсця проживання;

- серiя та номер паспорта громадянина Украши.

Автентифшащя фiзичних осiб - представникiв юридичних оЦб, якi звертаються до 
Центру iз заявою про реестрацiю шших фiзичних осiб - представникiв цих юридичних оЦб 
(Заявники -  довiренi особи), здiйснюеться за документами, що пщтверджують 1х 
iдентифiкацiйнi данi.

Для автентифшацп Заявникiв -  довiрених оЦб використовуються:

- оригiнали (для ознайомлення) та копп документiв, що засвщчують особу Заявника 
-  довiреноi особи та пщтверджують ii iдентифiкацiйнi дану

- оригшали (для ознайомлення) та копп докуменпв, що пiдтверджують 
повноваження Заявника -  довiреноi особи.

Копп докумешйв засвiдчуються вiдповiдно до законодавства.

Перелш документiв та роз’яснення щодо 1х оформлення публiкуються на 
електронному шформацшному ресурс Центру.

Для укладання договорiв про надання послуг ЕЦП Центр може отримувати вiд 
Заявниюв документи, передбаченi законодавством.

5.2.3 1дентифжащя та автентифiкацiя вщокремлених п1дрозд1л1в (фшш) 
юридичних осiб (окрiм державних установ) та фiзичних осiб -  представнишв 
вщокремлених п1дрозд1л1в (ф1л1й) юридичних оПб, якi особисто звертаються до Центру 
iз заявою про реестрацiю (Заявники -  ШдписувачГ)

Iдентифiкацiя вiдокремлених пщ роздш в (фiлiй) юридичних осiб здiйснюеться за 
такими щентифшацшними даними:

- повне та скорочене (за наявносп) найменування юридично'х' особи;

- повне та скорочене (за наявносп) найменування вщокремленого пiдроздiлу (фiлii) 
юридично! особи;

- мюцезнаходження юридично! особи;

- мюцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу (фiлii) юридично! особи;

- щентифшацшний код згiдно з Сдиним державним реестром вiдокремленого 
пщроздшу (фiлii) юридично! особи;

- вщ омосп про органи управлшня та 1х склад вiдокремленого пiдроздiлу (фiлii) 
юридично! особи.

Iдентифiкацiя фiзичних осiб -  представниюв вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) 
юридичних о а б  (керiвникiв органiв управлiння, посадових о аб , працiвникiв, спiвробiтникiв
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тощо), яю особисто звертаються до Центру iз заявою про реестращю ЕЦП (Заявники -  
ПщписувачД, здшснюеться за такими щентифшацшними даними:

- прiзвище, iм ’я, по батьковi (за наявносп);

- реестрацiйнi данi мюця проживання;

- реестрацiйний номер облшово! картки платника податкiв;

- серiя та номер паспорта громадянина Украши - для фiзичних осiб, я к  через сво1 
релiгiйнi переконання вщмовились вiд прийняття реестрацiйного номера облшово! картки 
платника податкiв та повщомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у 
паспорту

- займана посада по вщношенню до вiдокремленого пiдроздiлу (фшп) юридично! 
особи, який представляе фiзична особа.

Автентифшащя (встановлення) вiдокремлених пiдроздiлiв (ф ш й ) юридичних о с б  та 
фiзичних о с б  -  представникiв вiдокремлених пiдроздiлiв (ф ш й ) юридичних о с б  (керiвникiв 
органiв управлшня, посадових осiб, працiвникiв, спiвробiтникiв тощо), яю особисто 
звертаються до Центру для отримання послуг ЕЦП (Заявники -  ПщписувачД здшснюеться за 
документами, що пщтверджують щентифшацшш даш вщокремлених пщ роздш в (фiлiй) 
юридичних осiб та фiзичних осiб -  представникiв вщокремлених пщ роздш в (ф ш й ) 
юридичних осб .

Для автентифшацп юридичних осiб використовуються:

- оригшали (для ознайомлення) та копп установчих докуменпв вщокремленого 
пiдроздiлу (фшп) юридично! особи, що пiдтверджують ii iдентифiкацiйнi данi;

- копп докуменпв, що пщтверджують державну реестращю вщокремленого 
пщроздшу (фшп) юридично! особи та ii щентифшацшш данi;

Для автентифшацп фiзичних осiб використовуються:

- оригшали (для ознайомлення) та копп докуменпв, що засвщчують особу 
Пщписувача - власника вщкритого ключа та пщтверджують ii щентифшацшш дану

- копп докуменпв, що засвщчують особу керiвника вщокремленого пщроздшу 
(фшп) юридично' особи та пщтверджують ii щентифшацшш дану

- копп докуменпв, що пщтверджують повноваження керiвника вщокремленого 
пщроздшу (фшп) юридично' особи;

- копп докуменпв, що пщтверджують повноваження (займану посаду) Пщписувача 
- власника вщкритого ключа.

Копп докуменпв засвщчуються вщповщно до законодавства.

Перелш докуменпв та роз’яснення щодо 1х оформлення публшуються на 
електронному шформацшному ресурс Центру.

За наявносп техшчно! можливосту додаткова автентифшащя вiдокремленого 
пiдроздiлу (фiлii) ю ридично' особи здшснюеться з використанням шформацп з 
шформацшного ресурсу Сдиного державного реестру.

Для укладання договорiв про надання послуг ЕЦП Центр може отримувати вщ 
Заявниюв документи, передбачеш законодавством.
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5.2.4 1дентифжащя та автентифжащ я ф1зични\ ос1б - представникав 
вщокремлених п1дрозд1л1в (ф1л1й) юридичних осiб (окр1м державних установ), я к  
звертаються до Центру i3 заявою про реестрацiю iнших фгзичних осiб (Пiдписувачiв) - 
представникв цих вiдокремлених п1дрозд1л1в (ф1л1й) юридичних о с б  (Заявники -  
довiренi особи)

1дентифГкащя та автентифГкацГя вГдокремлених пГдроздГлГв (фшш) юридичних осГб та 
фГзичних осГб -  представникГв вГдокремлених пГдроздГлГв (фшш) юридичних осГб 
(ПщписувачГв) здшснюються у порядку, встановленому пунктом 5 .2.3 цього Регламенту.

1дентифГкащя фГзичних осГб —  представникГв вГдокремлених пГдроздГлГв (фГлГй) 
юридичних осГб, яю звертаються до Центру Гз заявою про реестращю шших фГзичних осГб - 
представникГв цих вГдокремлених пГдроздГлГв (фГлГй) юридичних осГб (Заявники -  довГреш 
особи), здГйснюеться за такими щентифГкацшними даними:

- прГзвище, Гм’я, по батьковГ (за наявносп);

- реестрацшш данГ мюця проживання;

- серГя та номер паспорта громадянина Укра!ни.

АвтентифГкацГя фГзичних осГб - представникГв вГдокремлених пГдроздГлГв (фГлГй) 
юридичних осГб, яю звертаються до Центру Гз заявою про реестращю шших фГзичних осГб - 
представникГв цих вГдокремлених пГдроздГлГв (фГлГй) юридичних осГб (Заявники -  довГреш 
особи), здГйснюеться за документами, що пщтверджують !х щентифГкацшш данГ.

Для автентифшацп Заявниюв -  довГрених осГб використовуються:

- оригшали (для ознайомлення) та копп документГв, що засвщчують особу Заявника
-  довГрено! особи та пщтверджують !! ГдентифГкацГйнГ данГ;

- оригшали (для ознайомлення) та копп документГв, що пщтверджують 
повноваження Заявника -  довГрено! особи.

Копп документГв засвщчуються вщповщно до законодавства.

Перелш документГв публшуеться на шформацшному ресурс Центру.

Для укладання договорГв про надання послуг ЕЦП Центр може отримувати вщ 
Заявниюв шшГ документи, передбачеш законодавством.

5.2.5 1дентифжащя та автентифжащ я державних установ та фiзичних осiб -  
представникiв державних установ

1дентифГкащя та автентифГкацГя державних установ та фГзичних осГб -  представникГв 
державних установ, яю звертаються до Центру за отриманням послуг ЕЦП, здшснюються Гз 
урахуванням Порядку застосування електронного цифрового пщпису органами державно! 
влади, органами мюцевого самоврядування, пщприемствами, установами та оргашзащями 
державно! форми власносту затвердженого постановою Кабшету МшГстрГв Укра!ни вГд
28.10.2004 № 1452, вщповщно до якого застосування електронного цифрового пщпису в 
установГ забезпечуе пщроздш шформацшних технологГй, а у разГ вщ сутносп такого - 
пщроздш, що виконуе вГдповГднГ функцп (далГ - вГдповГдальний пГдроздГл), або пращвник, 
спецГально визначений наказом керГвника цГе! установи.

1дентифГкацГя державних установ здГйснюеться за такими щентифГкацшними даними:

- повне та скорочене (за наявносп) найменування державно! установи;

- мюцезнаходження державно! установи;

- щентифГкацшний код згщно з Сдиним державним реестром;

- вщ омосп про органи управлшня та !х склад.
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1дентифшащя фiзичних осiб -  представниюв державних установ (керiвникiв органiв 
управлшня, посадових осiб, працiвникiв, спiвробiтникiв тощо) здшснюеться за такими 
щентифшацшними даними:

- прiзвище, iм ,я, по батьковi (за наявностi);

- реестрацiйнi даш мюця проживання;

- реестрацiйний номер облшово! картки платника податкiв;

- серiя та номер паспорта громадянина УкраХни - для фiзичних о аб , якi через сво! 
релiгiйнi переконання вщмовились вщ прийняття реестрацiйного номера облшово! картки 
платника податкiв та повщомили про це вщповщний контролюючий орган i мають вiдмiтку у 
паспорту

- займана посада по вщношенню до державно! установи, яку представляе фiзична
особа.

Автентифшащя (встановлення) державних установ та фiзичних осiб -  представниюв 
державних установ (керiвникiв оргашв управлшня, посадових о аб , працiвникiв, 
ствробггнию в тощо) здiйснюеться за документами, що пщтверджують щентифшацшш данi 
державних установ та фiзичних осiб -  представниюв державних установ (керiвникiв органiв 
управлшня, посадових о аб , працiвникiв, спiвробiтникiв тощо).

Для автентифшацп державних установ використовуються:

- копп установчих докумеш !в державно! установи, що пщтверджують ii 
щентифшацшш даш;

- копп докумеш!в, що пщтверджують державну реестращю державно! установи та 
ii щентифшацшш даш;

Для автентифшацп фiзичних осiб використовуються:

- оригшали (для ознайомлення) та копп докумеш!в, що засвщчують особу 
представника вщповщального пщроздшу або спецiально визначеного пращвника державно! 
установи, на якого покладено обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового 
пщпису в установ^ та пщтверджують його щентифшацшш данi (надаються одноразово або у 
разi виникнення змш);

- копп докумеш!в, що засвщчують особу Пщписувача - власника вщкритого ключа 
та пщтверджують ii щентифшацшш даш;

- копп докумеш!в, що пщтверджують повноваження керiвника юридично! особи;

- копп документiв, що пщтверджують повноваження представника вщповщального 
пщроздшу або спещально визначеного пращвника державно! установи, на якого покладено 
обов’язки забезпечення застосування електронного цифрового пщпису в установi 
(надаються одноразово або у разi виникнення змш);

- копп докумеш!в, що пщтверджують повноваження (займану посаду) Пщписувача 
- власника вщкритого ключа.

Копп докумеш !в засвщчуються вщповщно до законодавства.

Перелш докумеш !в та роз’яснення щодо !х оформлення публшуються на 
електронному шформацшному ресура Центру.

За наявносп техшчно'! можливосп, додаткова автентифiкацiя державно! установи та 
повноваження ii керiвника, здiйснюеться з використанням шформацп з Единого державного 
реестру в електронному вигляд^ що вщображаеться на шформацшному ресура Единого 
державного реестру.
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Для укладання договорiв про надання послуг ЕЦП Центр може отримувати вщ 
Заявниюв iншi документи, передбачеш законодавством.

5.2.6 Iдентифiкацiя та автентифжащ я вщокремлених п1дрозд1л1в (ф1л1й) 
державних установ та фГзичних осГ6 -  представнишв вiдокремлених п1дрозд1л1в (ф1л1й) 
державних установ

Iдентифiкацiя та автентифшащя вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) державних установ 
та фiзичних осiб -  представниюв вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) державних установ, я к  
звертаються до Центру за отриманням послуг ЕЦП, здшснюються iз урахуванням Порядку 
застосування електронного цифрового пщпису органами державно! влади, органами 
мюцевого самоврядування, пiдприемствами, установами та оргашзащями державно! форми 
власносту затвердженого постановою Кабiнету М iнiстрiв Украши вщ 28.10.2004 № 1452, 
вщповщно до якого застосування електронного цифрового пщпису в установi забезпечуе 
пщроздш iнформацiйних технологiй, а у разi вiдсутностi такого - пiдроздiл, що виконуе
вщповщш функцп (далi - вщповщальний пiдроздiл), або працiвник, спещально визначений 
наказом керiвника ще! установи.

1дентифшащя вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) державних установ здшснюеться за 
такими щентифшацшними даними:

- повне та скорочене (за наявносп) найменування державно! установи;

- повне та скорочене (за наявносп) найменування вщокремленого пщроздшу (фшп) 
державно! установи;

- мюцезнаходження державно! установи;

- мюцезнаходження вщокремленого пщроздшу (фшп) державно! установи;

- щентифшацшний код згщно з Сдиним державним реестром вщокремленого 
пщроздшу (фшп) державно! установи;

- вщ омосп про органи управлшня та !х склад вщокремленого пщроздшу (фшп) 
державно! установи.

1дентифшащя фiзичних о с б  -  представниюв вщокремлених пщ роздш в (ф ш й ) 
державних установ (керiвникiв оргашв управлшня, посадових о сб , пращвниюв, 
ствробггнию в тощо) здшснюеться за такими щентифшацшними даними:

- прiзвище, iм ’я, по батьковi (за наявностi);

- реестрацшш данi мiсця проживання;

- реестрацшний номер облшово! картки платника податюв;

- серiя та номер паспорта громадянина Укра!ни - для фiзичних осiб, якi через сво! 
релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки 
платника податюв та повiдомили про це вщповщний контролюючий орган i мають вщмшку у 
паспортi;

- займана посада по вщношенню до вщокремленого пщроздшу (фшп) державно! 
установи, яку представляе фiзична особа.

Автентифшащя (встановлення) вщокремлених пщ роздш в (ф ш й ) державних установ 
та фiзичних о с б  -  представниюв вщокремлених пщ роздш в (ф ш й ) державних установ 
(керiвникiв оргашв управлшня, посадових о сб , пращвниюв, ствроб п н и ю в тощо) 
здшснюеться за документами, що пщтверджують щентифшацшш даш вщокремлених 
пщ роздш в (ф ш й ) державних установ та фiзичних о с б  -  представниюв вщокремлених 
пщ роздш в (ф ш й ) державних установ (керiвникiв оргашв управлшня, посадових осб , 
пращвниюв, ствроб п н и ю в тощо).
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Для автентифшацп вщокремлених пщ роздш в (фiлiй) державних установ 
використовуються:

- копп установчих докуменпв вщокремленого пiдроздiлу (фшп) державно! 
установи, що пщтверджують ii щентифшацшш даш;

- копп докуменпв, що пщтверджують державну реестращю вщокремленого 
пщроздшу (фшп) державно! установи та ii щентифшацшш даш;

Для автентифшацп фiзичних о а б  використовуються:

- оригiнали (для ознайомлення) та копп докуменпв, що засвщчують особу 
представника вщповщального пщроздшу або спещально визначеного пращвника 
вщокремленого пщроздшу (фшп) державно! установи, на якого покладено обов’язки 
забезпечення застосування електронного цифрового пщпису в установ^ та пщтверджують 
його щентифшацшш даш (надаються одноразово або у разi виникнення змш);

- копп докуменпв, що засвщчують особу Пщписувача - власника вщкритого ключа 
та пщтверджують ii щентифшацшш даш;

- копп докуменпв, що пщтверджують повноваження керiвника вщокремленого 
пщроздшу (фшп) державно! установи;

- копп докуменпв, що пщтверджують повноваження представника вщповщального 
пщроздшу або спещально визначеного пращвника вщокремленого пщроздшу (фшп) 
державно! установи, на якого покладено обов’язки забезпечення застосування електронного 
цифрового пщпису в установi (надаються одноразово або у разi виникнення змш);

- копп докуменпв, що пщтверджують повноваження (займану посаду) Пщписувача 
- власника вщкритого ключа.

Копп докуменпв засвщчуються вщповщно до законодавства.

Перелш докуменпв та роз’яснення щодо !х оформлення публшуються на 
електронному шформацшному ресурс Центру.

За наявносп техшчно! можливосп, додаткова автентифшащя вщокремленого 
пщроздшу (фшп) державно! установи здшснюеться з використанням шформацп з Единого 
державного реестру в електронному вигляд^ що вщображаеться на шформацшному ресурс 
Единого державного реестру.

Для укладання договорiв про надання послуг ЕЦП Центр може отримувати вщ 
Заявниюв iншi документи, передбачеш законодавством.

5.2.7 1дентифжащя та автентифжащ я фпичних о а б  -  пiдприемцiв, якi особисто 
звертаються до Центру i3 заявою про реестращю (Заявники -  ШдписувачГ)

1дентифшащя фiзичних осiб -  пщприемщв здiйснюеться за такими iдентифiкацiйними 
даними:

- прiзвище, iм ’я, по батьковi (за наявносп);

- реестрацiйнi данi мюця проживання;

- реестрацiйний номер облшово'! картки платника податкiв;

- серiя та номер паспорта громадянина Украши - для фiзичних осiб, яю через сво! 
релiгiйнi переконання вщмовились вщ прийняття реестрацiйного номера облшово'! картки 
платника податкiв та повщомили про це вщповщний контролюючий орган i мають вiдмiтку у 
паспорте

Автентифiкацiя (встановлення) фiзичних осiб -  пщприемщв, яш особисто звертаються 
до Центру для отримання послуг ЕЦП (Заявники -  Пщписувач^ здшснюеться за 
документами, що пщтверджують щентифшацшш даш фiзичних о а б  -  пiдприемцiв.
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Для автентифГкацГ! фГзичних осГб -  пщприемщв використовуються:

- оригГнали (для ознайомлення) та копп документГв, що пщтверджують державну 
реестращю фГзично! особи -  пщприемця та !! ГдентифГкацГйнГ данГ;

- оригГнали (для ознайомлення) та копп документГв, що засвщчують особу 
Пщписувача - власника вщкритого ключа та пщтверджують !! ГдентифГкацГйнГ данГ.

Копп документГв засвщчуються вщповщно до законодавства.

Перелш документГв та роз’яснення щодо !х оформлення публшуються на 
електронному шформацшному ресурс Центру.

За наявносп техшчно! можливостГ, додаткова автентифГкацГя фГзично! особи -  
пщприемця здГйснюеться з використанням шформацп з Сдиного державного реестру в 
електронному вигляду що вщображаеться на шформацшному ресурс Сдиного державного 
реестру.

Для укладання договорГв про надання послуг ЕЦП Центр може отримувати вщ 
Заявниюв шшГ документи, передбачеш законодавством.

5.2.8 1дентифжащя та автентифжащ я самозайнятих ос1б, яка особисто 
звертаються до Центру iз заявою про реестращю (Заявники -  ШдписувачГ)

1дентифГкащя самозайнятих осГб (приватний нотарГус, адвокат, оцГнювач, аудитор, 
арбпражний керуючий тощо) здГйснюеться за такими щентифГкацшними даними:

- прГзвище, Гм’я, по батьковГ (за наявностГ);

- реестрацшш данГ мГсця проживання;

- реестрацшний номер облшово! картки платника податюв;

- серГя та номер паспорта громадянина Укра!ни - для фГзичних осГб, якГ через сво! 
релГгГйнГ переконання вГдмовились вГд прийняття реестрацГйного номера облГково! картки 
платника податюв та повГдомили про це вщповщний контролюючий орган i мають вщмшку 
у паспортГ;

- адреса розташування робочого мГсця;

- номер документа, що пщтверджуе право самозайнято! особи на здГйснення 
дГяльностГ у певнш сферГ.

АвтентифГкацГя (встановлення) самозайнятих осГб, якГ особисто звертаються до 
Центру для отримання послуг ЕЦП (Заявники -  ПщписувачГ) здГйснюеться за документами, 
що пщтверджують ГдентифГкацГйнГ данГ самозайнятих осГб.

Для автентифГкацГ! самозайнятих осГб використовуються:

- оригГнали (для ознайомлення) та копп документГв, що пщтверджують право 
самозайнято! особи на здГйснення дГяльностГ у певнш сферГ та !! ГдентифГкацГйнГ данГ;

- оригГнали (для ознайомлення) та копп документГв, що засвщчують особу 
Пщписувача - власника вщкритого ключа та пщтверджують !! ГдентифГкацГйнГ данГ.

Копп документГв засвщчуються вщповщно до законодавства.

Перелш документГв та роз’яснення щодо !х оформлення публшуються на 
електронному ГнформацГйному ресурсГ Центру.

За наявностГ технГчно! можливостГ, додаткова автентифГкацГя самозайнятих осГб 
здГйснюеться з використанням шформацп з вщповщних державних шформацшних систем 
(реестрГв, баз даних тощо) в електронному виглядп

Для укладання договорГв про надання послуг ЕЦП Центр може отримувати вГд 
Заявниюв шшГ документи, передбачеш законодавством.
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5.2.9 1дентифжащя та автентифжащ я фГзичних ос1б - найманих прац1вник1в 
ф1зичних осГ6 -  пiдприемцiв та самозайнятих оПб, якГ звертаються до Центру Гз заявою  
про реестрацГю (Заявники -  ШдписувачГ)

Iдентифiкацiя та автентифшащя фiзичних осiб -  пiдприемцiв (працедавщв найманих 
працiвникiв) здiйснюеться у порядку, встановленому пунктом 5.2.7 цього Регламенту, за 
винятком надання оригiналiв докуменпв, що засвщчують особу працедавщв.

1дентифшащя та автентифшащя самозайнятих о с б  (працедавщв найманих 
пращвниюв) здшснюеться у порядку, встановленому пунктом 5.2.8 цього Регламенту, за 
винятком надання оригiналiв докуменпв, що засвщчують особу працедавщв.

1дентифшащя фiзичних о с б  - найманих пращвниюв фiзичних о с б  -  пщприемщв та 
самозайнятих о с б  здшснюеться за такими щентифшацшними даними:

- прiзвище, iм ’я, по батьковi (за наявностi);

- реестрацшш данi мiсця проживання;

- реестрацшний номер облшово! картки платника податюв;

- серiя та номер паспорта громадянина Украши - для фiзичних о сб , я к  через сво! 
релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реестрацiйного номера облшово! картки 
платника податюв та повiдомили про це вщповщний контролюючий орган i мають вщмйтку 
у паспортi;

- займана посада по вщношенню до працедавця, яку представляе фiзична особа -  
найманий пращвник.

Автентифшащя (встановлення) фiзичних осiб - найманих працiвникiв фiзичних осiб -  
пiдприемцiв та самозайнятих о сб , я к  звертаються до Центру iз заявою про реестрацiю 
(Заявники -  ПщписувачД здiйснюеться за документами, що пщтверджують !х 
iдентифiкацiйнi дане

Для автентифшацп фiзичних осiб - найманих пращвниюв фiзичних осiб -  пщприемщв 
та самозайнятих о с б  використовуються:

- оригшали (для ознайомлення) та копп докуменпв, що пщтверджують 
повноваження найманого пращвника (Пщписувача - власника вщкритого ключа) та 
працедавця (трудовий договiр (контракт) з вщмйткою про реестращю у центрi зайнятосп);

- оригшали (для ознайомлення) та копп докуменпв, що засвщчують особу 
Пщписувача - власника вщкритого ключа та пщтверджують ii щентифшацшш дане

Копп докуменпв засвщчуються вщповщно до законодавства.

Перелш докуменпв та роз’яснення щодо !х оформлення публшуються на 
електронному шформацшному ресурс Центру.

За наявносп техшчно! можливосту додаткова автентифшащя самозайнятих о с б  
здшснюеться з використанням шформацп з вщповщних державних iнформацiйних систем 
(р е е с ^ в ,  баз даних тощо) в електронному виглядё

Для укладання договорiв про надання послуг ЕЦП Центр може отримувати вщ 
Заявникiв iншi документи, передбаченi законодавством.

5.3 1дентифжащя та автентифГкацГя Заявникчв п1д час подання заяв на 
скасування, блокування та поновлення сертиф ж апв

1дентифшащя та автентифшащя Заявникiв пiд час подання заяв на скасування, 
блокування та поновлення сертифшапв здшснюеться у порядку, встановленому пунктами 
6.5-6.7 цього Регламенту.
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5.4 Ш дтвердження володшня ПГдписувачем особистим ключем, вщповщний 
якому вГдкритий ключ надаеться для сертифГкацй*

Пiдтвердження володшня Пщписувачем особистим ключем, вiдповiдний якому 
вщкритий ключ надаеться для сертифшацп, здiйснюеться шляхом електронно!
автентифшацп з використанням ал го р ш м в  криптографiчного захисту шформацп, 
реалiзованих засобами автоматизовано! системи Центру.

М ехашзм пiдтвердження володiння Пiдписувачем особистим ключем являе собою 
перевiрку ЕЦП, накладеного на запит на формування сертифшата (запит на сертифшащю) 
особистим ключем Пщписувача, за допомогою вщкритого ключа, що мютиться у запитё

Пщтвердження володiння Пiдписувачем особистим ключем здшснюеться без 
розкриття особистого ключа.

Умови подання запиту на сертифшащю встановлено пунктом 6.1 цього Регламенту.

5.5 1дентифжащя та автентифжащ я ШдписувачГв, що мають чинний сертифГкат, 
сформований Центром

1дентифшащя та автентифiкацiя Пiдписувачiв, що мають чинний сертифшат, 
сформований Центром, здшснюеться з використанням а л г о р ш ^ в  криптографiчного захисту 
шформацп засобами автоматизовано! системи Центру у випадку подання Пщписувачем 
електронно! заяви на повторне формування сертифшата.

Заява на повторне формування сертифшата в електронному виглядi формуеться 
Пщписувачем т с л я  генерацп нового особистого ключа за допомогою надшних засобiв 
електронного цифрового пщпису, яю надаються Центром. Заява на повторне формування 
сертифшата в електроннш формi передаеться до автоматизовано! систему Центру у виглядi 
вкладення електронного листа або у виглядi HTTP-запиту. При цьому, заява на повторне 
формування сертифшата в електронному виглядi засвщчуеться власним ЕЦП Пщписувача.

Перевiрка щентифшацшних даних Пщписувача, який звертаеться з заявою на 
повторне формування сертифшата в електроннш форму а також законносп такого звернення, 
здшснюеться шляхом автентифшацп Пщписувача та його повноважень шляхом перевiрки 
ЕЦП на заявi та встановленням чинност на момент подання заяви сертифшата ключа, що 
мютить щентифшацшш данi особи.

У разi позитивно! щентифшаци та автентифшаци Пiдписувача у випадку подання ним 
заяви на повторне формування сертифшата в електроннш формi у виглядi вкладення 
електронного листа, адмшютратор реестрацii Центру виконуе дп з формування нового 
сертифшата ключа Пiдписувача.

М аксимальний час мiж отриманням заяви на повторне формування сертифшата в 
електроннiй формi у виглядi вкладення електронного листа та формуванням сертифшата 
ключа Пiдписувача не повинен перевищувати одше! години.

У разi передачi заяви на повторне формування сертифшата в електроннiй формi у 
виглядi НТТР-запиту, обробка запиту та шформування Пiдписувача про формування нового 
сертифшата здiйснюються в режимi реального часу. Обробка запиту та шформування 
Пщписувача про блокування сертифшата здшснюються в режимi реального часу.
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6 УМ ОВИ, ПРОЦЕДУРИ ТА МЕХАН1ЗМИ, ПОВ'ЯЗАН1 З 
ОБСЛУГОВУВАННЯМ  ТА ВИКОРИСТАННЯМ  СЕРТИФ1КАТ1В КЛЮЧ1В

6.1 Подання запиту на сертифжащ ю та оброблення запиту

Запит на сертифшащю являе собою файл формату PKCS#10, що мГстить вщкритий 
ключ Користувача Г додаткову ГнформацГю для формування сертифГката, який формуеться 
пГд час генерацГ! особистого та вГдкритого ключГв ПГдписувача надГйними засобами ЕЦП, що 
надаються Центром.

Порядок надання надГйних засобГв ЕЦП та генерацГ! особистих ключГв ПГдписувачГв 
встановлено пунктом 8.2 цього Регламенту.

Запит на сертифшащю подаеться до Центру в особГ адмГнГстратора реестрацп 
(вщдаленого адмГнГстратора реестрацГ!) разом Гз заявою на реестращю вщ осГб - ЗаявникГв, 
зазначених у РоздГлГ 5 цього Регламенту, на носГевГ ГнформацГ! або засобами електронно! 
пошти пГд час попередньо! реестрацГ! ЗаявникГв в електроннш черзГ ЗаявникГв.

НалежнГсть запиту на сертифшащю ЗаявниковГ пГдтверджуеться пГд час особисто! 
передачГ ним запиту адмЫ стратору реестрацГ! (вГддаленому адмГнГстратору реестрацГ!) або 
шляхом звГряння адреси електронно! пошти, вказано! у заявГ на реестращю Гз адресою 
електронно! пошти, яку використовував Заявник пГд час попередньо! реестрацп ЗаявникГв в 
електроннш черзГ ЗаявникГв.

Оброблення запиту на сертифшащю здГйснюеться Центром т с л я  ГдентифГкацГ! та 
автентифГкацГ! особи, яка подае заяву, адмЫ стратором реестрацп (вщдаленим 
адмшютратором реестрацп) та т с л я  пщтвердження володшня Заявником вщповщним 
особистим ключем вГдповГдно до вимог цього Регламенту.

Оброблення запиту на сертифГкацГю здГйснюеться засобами автоматизовано! системи 
Центру.

ПГд час обробки запиту на сертифшащю засобами автоматизовано! системи Центру за 
участю адмГнГстратора реестрацГ! (вщдаленого адмГнГстратора реестрацп) здГйснюеться 
перевГрка унГкальностГ вГдкритого ключа ПГдписувача в реестрГ чинних, блокованих та 
скасованих сертифГкатГв, унГкальнГсть розпГзнавального ГменГ ПГдписувача та унГкальнГсть 
реестрацГйного номеру сертифГката ключа в межах Центру.

Використання особистого ключа Центру пГд час формування сертифш апв ключГв 
ПГдписувачГв забезпечуеться адмГнГстратором сертифГкацГ!.

Засобами автоматизовано! системи Центру забезпечуеться вГдповГднГсть формату 
сертифшата ключа вимогам Закону Укра!ни "Про електронний цифровий пщпис" та Вимогам 
до формату посиленого сертифшата вщкритого ключа, затверджеш наказом М ш ’юсту, 
АдмГнГстрацГ! Держспецзв'язку вщ 20.08.2012 № 1236/5/453, та зареестроваш в МГн’юстГ 
20.08.2012 за № 1398/21710.

Строк оброблення запиту на сертифГкацГю, поданого разом Гз заявою на реестрацГю, 
становить не бГльше однГе! години.

6.2 Надання сформованого сертифжата ключа Пiдписувачу та визнання 
сертификата його власником

Надання сформованого сертифГката ключа ПГдписувачу здГйснюеться в один Гз 
способГв:

- шляхом надсилання файлу Гз сформованим сертифГкатом ключа на адресу 
електронно! пошти, вказану у заявГ на реестращю;

- шляхом запису файлу Гз сформованим сертифшатом ключа на носш шформацп, 
наданий Заявником.
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Пщписувач повинен перевiрити сво! щентифшацшш данi, внесенi до сертифiкату 
ключа Центром. Центр повинен надавати вщповщш консультаци щодо проведення тако! 
перевiрки. Пiдписувач повинен використовувати особистий ключ тшьки пiсля проведення 
перевiрки. Використання Пщписувачем особистого ключа е фактом визнання ним 
сертифiката вiдповiдного вщкритого ключа.

У разi невiдповiдностi щентифшацшних даних, внесених Центром до сертифшата 
ключа, власник сертифiката особисто або через уповноважену особу звертаеться до Центру 
для скасування сертифшата ключа та формування нового сертифшата у порядку, 
встановленому цим Регламентом.

6.3 Публжащ я сформованого сертифiката ключа Центром

Сформований Центром сертифшат ключа публiкуються у порядку розповсюдження 
(публшацп) шформацп Центром, встановленим цим Регламентом (Роздш 4).

6.4 Використання сертифжата ключа та особистого ключа Пщписувачем та 
сертифжата ключа Користувачем

Умови використання Пщписувачем особистого ключа та власного сертифшата ключа 
та використання Користувачем сертифшапв ключiв шших Пiдписувачiв визначенi у 
пунктi 2.3 цього Регламенту.

6.5 Скасування сертифжата ключа

Центр негайно скасовуе сформований ним сертифшат ключа у разе

- закшчення строку чинносп сертифшата ключа;

- подання заяви власника ключа (Пщписувача) або його уповноваженого 
представника;

- припинення дiяльностi юридично! особи - власника ключа;

- смерп фiзичноi особи - власника ключа або оголошення його померлим за 
рш енням  суду;

- визнання власника ключа недiездатним за рш енням  суду;

- надання Центру власником ключа недостовiрних даних;

- компрометацп особистого ключа.

Скасування сертифшата ключа набирае чинносп з моменту внесення його до списку 
вщкликаних сертифiкатiв iз зазначенням дати та часу здшснення ще! операцп.

Скасований сертифiкат ключа поновленню не пщлягае.

Скасування сертифшата ключа за iнiцiативою Пiдписувача здшснюеться за умови 
подання заяви на скасування сертифшата.

Заява на скасування сертифшата ключа подаеться до Центру Пщписувачем або його 
уповноваженим представником за формою, яка публшуеться на електронному 
шформацшному ресурс Центру.

Центр повинен встановити (щентифшувати) особу, яка звертаеться iз заявою на 
скасування сертифшата, а також перевiрити законшсть такого звернення.

Перевiрка щентифшацшних даних особи, яка звертаеться iз заявою на скасування 
сертифшата, а також законносп такого звернення, здiйснюеться шляхом автентифшацп 
особи та ii повноважень за документами, що пщтверджують щентифшацшш даш особи.

Перелш документiв та роз’яснення щодо !х оформлення публшуються на 
електронному iнформацiйному ресурсi Центру.
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М аксимальний час мГж отриманням заяви на скасування сертифГката та змГною його 
статусу, ГнформацГя про який доступна Користувачам, не повинен перевищувати двГ години.

1нформащя про змшу статусу сертифГката ключа на «скасований» розповсюджуеться 
шляхом формування та публшацп Центром списюв вГдкликаних сертифГкатГв та за 
протоколом штерактивного визначення статусу сертифГката (OCSP).

6.6 Блокування сертифжата ключа

Центр негайно блокуе сформований ним сертифГкат ключа у разГ:

- подання заяви власника ключа (ПГдписувача) або його уповноваженого 
представника;

- за рГшенням суду, що набрало законно! сили;

- у разГ компрометацГ! особистого ключа.

Блокування сертифГката ключа набирае чинносп з моменту внесення його до списку 
вГдкликаних сертифГкатГв Гз зазначенням дати та часу здГйснення цГе! операцп.

Заява на блокування сертифГката ключа подаеться до Центру:

- письмово особисто ПГдписувачем або його уповноваженим представником за 
формою, яка публГкуеться на електронному ГнформацГйному ресурсГ Центру;

- в електроннш формГ шляхом формування Пщписувачем запиту на блокування 
сертифГката ключа Гз використанням особистого ключа та надГйного засобу ЕЦП, наданого 
Центром;

- усно Гз проходженням процедури голосово! автентифГкацГ! за ключовою фразою, 
обумовленою пГд час реестрацГ! ПГдписувача.

Центр повинен встановити (ГдентифГкувати) особу, яка звертаеться Гз заявою на 
блокування сертифГката, а також перевГрити законнГсть такого звернення.

ПеревГрка ГдентифГкацГйних даних особи, яка звертаеться Гз письмовою заявою на 
блокування сертифГката, а також законностГ такого звернення, здГйснюеться шляхом 
автентифГкацГ! особи та !! повноважень за документами, що пГдтверджують ГдентифГкацГйнГ 
данГ особи.

Перелш документГв та роз’яснення щодо !х оформлення публшуються на 
електронному ГнформацГйному ресурсГ Центру.

ПеревГрка ГдентифГкацГйних даних ПГдписувача, який звертаеться Гз заявою на 
блокування сертифГката в електроннш формГ, а також законносп такого звернення, 
здГйснюеться шляхом автентифГкацГ! ПГдписувача та його повноважень шляхом перевГрки 
ЕЦП на заявГ та встановленням чинносп на момент подання заяви сертифГката ключа, що 
мГстить ГдентифГкацГйнГ данГ особи.

Заява на блокування сертифГката в електронному виглядГ формуеться Пщписувачем за 
допомогою надГйних засобГв електронного цифрового пГдпису, якГ надаються Центром, та 
передаються до автоматизовано! систему Центру у виглядГ вкладення електронного листа або 
у виглядГ HTTP-запиту. При цьому , заява на блокування сертифГката в електронному виглядГ 
засвГдчуеться власним ЕЦП ПГдписувача.

ПеревГрка ГдентифГкацГйних даних особи, яка звертаеться Гз усною заявою на 
блокування сертифГката, а також законностГ такого звернення, здГйснюеться шляхом 
автентифГкацГ! особи та !! повноважень за ГдентифГкацГйними даними особи, що мГстяться у 
сертифГкатГ та ключовою фразою, обумовленою пГд час реестрацГ! ПГдписувача.

За результатами обробки усно! заяви на блокування сертифГката, посадова особа 
Центру, що прийняла заяву, складае акт, в якому зазначаеться дата та час подання заяви, 
ГдентифГкацГйнГ данГ ПГдписувача, що мГстяться в сертифГкатГ та ключова фраза, обумовлена
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пщ час реестрацп Пщписувача. Акт пщписуеться посадовою особою Центру, що прийняла 
заяву та долучаеться до особово! справи Пщписувача.

М аксимальний час мiж отриманням заяви на блокування сертифшата та змшою його 
статусу, шформащ я про який доступна Користувачам, не повинен перевищувати двi години.

У разi передачi заяви на блокування сертифшата в електронному виглядi у формi 
НТТР-запиту, обробка запиту та шформування Пiдписувача про блокування сертифшата 
здiйснюються в режимi реального часу.

1нформащя про змiну статусу сертифшата ключа на «блокований» розповсюджуеться 
шляхом формування та публшацп Центром списюв вiдкликаних сертифiкатiв та за 
протоколом штерактивного визначення статусу сертифiката (OCSP).

Блокований сертифшат ключа може бути поновлений за умов, визначених у цьому 
Регламенте

6.7 Поновлення сертифжата ключа

Центр поновлюе заблокований сертифшат ключа у разе

- подання заяви власника ключа (Пщписувача) або його уповноваженого
представника;

- за рш енням  суду, що набрало законно! сили;

- у разi встановлення недостовiрностi даних про компрометащю особистого
ключа.

Поновлення сертифшата ключа за ш щ ативою  Пщписувача здшснюеться за умови 
подання заяви на поновлення сертифшата.

Заява на поновлення сертифшата ключа подаеться до Центру Пщписувачем або його 
уповноваженим представником за формою, яка публшуеться на електронному 
шформацшному ресурс Центру.

Центр повинен встановити (щентифшувати) особу, яка звертаеться iз заявою на 
поновлення сертифшата, а також перевiрити законшсть такого звернення.

Перевiрка щентифшацшних даних особи, яка звертаеться iз заявою на поновлення 
сертифшата, а також законносп такого звернення, здшснюеться шляхом автентифшацп 
особи та ii повноважень за документами, що пщтверджують щентифшацшш даш особи.

Перелш докуменпв та роз’яснення щодо !х оформлення публшуються на 
електронному шформацшному ресурс Центру.

М аксимальний час мiж отриманням заяви на поновлення сертифшата та змшою його 
статусу, шформащ я про який доступна Користувачам, не повинен перевищувати двi години.

1нформащя про змшу статусу сертифшата ключа на «чинний» розповсюджуеться 
шляхом формування та публшацп Центром списюв вiдкликаних сертифш апв та за 
протоколом iнтерактивного визначення статусу сертифшата (OCSP).

6.8 Закшчення строку чинностi сертифiката ключа Пщписувача

Строк чинносп сертифш апв ключiв Пiдписувачiв становить не бiльше двох роюв.

Дата та час початку та закшчення строку чинносп сертифшата ключа Пщписувача 
зазначаеться у сертифшатё

Ш сля перевершення дати та часу закшчення строку чинносп сертифшата ключа 
Пщписувача, сертифшат вважаеться нечинним, а електронний цифровий пщпис, накладений 
iз використанням вщповщного особистого ключа Пiдписувача -  недшсним.
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7 УПРАВЛ1ННЯ ТА ОПЕРАЦ1ЙНИЙ КОНТРОЛЬ

7.2 Процедурний контроль

7.2.1 Склад обслуговуючого персоналу Центру

До складу обслуговуючого персоналу головного офГсу Центру входять працГвники 
Держшформ’юсту, на яких покладено функцюнальш обов’язки:

- керГвника Центру;

- адмГнГстратора безпеки;

- системного адмГнГстратора;

- адмГнГстратора сертифшацп;

- адмГнГстратора реестрацп;

- адмГнГстратора реестрацп вщокремленого пункту реестрацГ! (далГ -  вГддалений 
адмГнГстратор реестрацГ!).

До складу обслуговуючого персоналу вГдокремлених пунктГв реестрацГ! Центру 
входять пращвники фГлГй Держ1нформ’юсту, на яких покладено функцюнальш обов’язки:

- вщдаленого адмГнГстратора реестрацГ!;

- вщповщального за захист шформацп на вщокремленому пун кт реестрацГ!.

З метою забезпечення вирГшення питань, пов'язаних Гз проектуванням, розробленням Г 
модернГзацГею, введенням в експлуатацГю, обслуговуванням Г пГдтримкою працездатностГ 
комплексно! системи захисту шформацп, а також контролем за станом захищеносп 
ГнформацГ! забезпечення повноти та якГсного виконання органГзацГйних та технГчних заходГв 
Гз захисту шформацп в ЦентрГ створено позаштатний пщроздш служби захисту шформацп.

До складу служби захисту шформацп Центру входять пращвники Держшформ’юсту, 
на яких покладено функцюнальш обов’язки:

- керГвника Центру (керГвник служби захисту шформацп);

- адмГнГстратора безпеки;

- системного адмГнГстратора;

- адмГнГстратора сертифшацп;

Вщповщальш за захист шформацп на вщокремленому пун кт реестрацГ! 
функщонально пщпорядковуються керГвнику служби захисту шформацп.

7.2.2 ФункщУ та обов’язки керiвника Центру

В межах виконання сво!х обов'язкГв керГвник Центру вГдповГдае за органГзацГю та 
контроль процесв, направлених на забезпечення функщонування, розвитку Центру та захист 
шформацп в шформацшно-телекомушкацшнш системГ Центру, а саме:

- виконання регламентних процедур з експлуатацГ! та технГчного обслуговування 
ГнформацГйно-телекомунГкацГйно! системи Центру;

- ведення електронного ГнформацГйного ресурсу Центру;

- впровадження та забезпечення функщонування комплексно! системи захисту 
ГнформацГ! ГнформацГйно-телекомунГкацГйно! системи Центру;

- пГдтримка працездатностГ загальносистемного та спецГального програмного 
забезпечення ГнформацГйно-телекомунГкацГйно! системи Центру;

- забезпечення актуалГзацГ! баз даних, створюваних та оброблюваних в 
ГнформацГйно-телекомунГкацГйнГй системГ Центру;
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- розгляд та оцшка техшчних р ш ен ь  щодо модершзацп шформацшно-
телекомушкацшно! системи Центру;

- розробка та узгодження техшчних завдань, проектно! та експлуатацшно!
документацп шформацшно-телекомушкацшно! системи Центру та комплексно! системи 
захисту шформацп шформацшно-телекомушкацшно! системи Центру;

- забезпечення оргашзацп та проведення заходiв з модершзацп, тестування,
оперативного вiдновлення функцюнування комплексно! системи захисту шформацп 
шформацшно-телекомушкацшно'! системи Центру т с л я  збо'в, вщмов, аварiй тощо;

- супроводження будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт;

- проведення попередшх випробувань, дослщно! експлуатацп та введення 
шформацшно-телекомушкацшно'! системи Центру в експлуатащю;

Керiвник Центру безпосередньо приймае участь та контролюе процес генерацп 
ключiв Центру.

Керiвник Центру представляе Центр у випадках, передбачених Регламентом роботи 
центрального засвщчувального органу.

Керiвник Центру несе вщповщальнють за неналежне виконання сво!х обов’язкiв, 
розголошення конфщенцшно! шформацп, зокрема вiдомостей про персональш данi 
Заявникiв та Пiдписувачiв, згщно iз законом.

Iншi обов’язки керiвника Центру визначаються посадовими обов’язками, 
передбаченими розпорядчими документами Держш форм’юсту та документащею 
комплексно! системи захисту шформацп' шформацшно-телекомушкацшно'! системи Центру.

7.2.3 Функщ! та обов’язки адмш ктратора безпеки

В межах виконання сво!х обов'язюв адмiнiстратор безпеки вщповщае за належне 
функцiонування комплексно! системи захисту шформацп' шформацшно-телекомушкацшно'! 
системи Центру.

Основними обов'язками адмшютратора безпеки е:

- забезпечення оргашзацп та проведення заходiв з модершзацп, тестування, 
оперативного вщновлення функцюнування комплексно! системи захисту шформацп' 
шформацшно-телекомушкацшно'! системи Центру т с л я  збо'!в, вщмов, аварш тощо;

- участь у генерацп', резервному котю ванш , знищенш, вщновленш з резервно! 
копп', контролi за використанням особистих ключiв Центру, особистих ключiв серверiв 
Центру (OCSP, TSP, CMP) та особистих ключiв шших засобiв криптографiчного захисту 
шформацп' зi складу iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи Центру, !х належним i 
своечасним знищенням;

- забезпечення режиму доступу до спещального примщ ення iнформацiйно- 
телекомунiкацiйноi системи Центру;

- налаштування апаратних та програмних засобiв зi складу iнформацiйно- 
телекомунiкацiйноi системи Центру у частиш безпеки;

- оргашзащя розмежування доступу до ресурсв iнформацiйно-телекомунiкацiйноi 
системи Центру;

- контроль за формуванням, резервуванням та обслуговуванням сертифшапв 
ключiв Центру, серверiв Центру (OCSP, TSP, CMP), Пiдписувачiв та формуванням списюв 
вiдкликаних сертифiкатiв;

- забезпечення спостереження (реестращя та аудит подiй в шформацш но- 
телекомунiкацiйнiй системi Центру, мошторинг подiй тощо) за функцiонуванням 
комплексно! системи захисту шформацп' шформацшно-телекомушкацшно'! системи Центру;
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- контроль за використанням особистих ключГв персоналу Центру, !х належним Г 
своечасним знищенням.

- формування сертифГкатГв для персоналу Центру (адмГнГстратора сертифГкацГ!, 
адмшютраторГв реестрацп, вщдалених адмГнГстраторГв реестрацп);

- ведення журналГв облГку адмГнГстратора безпеки, передбачених документащею 
комплексно! системи захисту шформацп шформацшно-телекомушкацшно! системи Центру;

АдмшГстратор безпеки несе вГдповГдальнГсть за неналежне виконання сво!х 
обов’язкГв, розголошення конфГденцГйно! ГнформацГ!, зокрема вГдомостей про персональнГ 
данГ ЗаявникГв та ПщписувачГв, згщно Гз законом.

1ншГ обов’язки адмГнГстратора безпеки визначаються посадовими обов’язками, 
передбаченими розпорядчими документами ДержГнформ’юсту та документацГею 
комплексно! системи захисту шформацп шформацшно-телекомушкацшно! системи Центру.

7.2.4 ФункщУ та обов’язки системного адмш ктратора

В межах виконання сво!х обов'язюв системний адмшГстратор вГдповГдае за належне 
функцГонування програмно-технГчного комплексу Центру та ГнформацГйно-
телекомунГкацГйно! системи Центру в цГлому.

Основними обов'язками системного адмГнГстратора е:

- органГзацГя експлуатацГ! та технГчного обслуговування ГнформацГйно- 
телекомунГкацГйно! системи Центру;

- участь у впровадженш та забезпеченш функцГонування комплексно! системи 
захисту шформацп шформацшно-телекомушкацшно! системи Центру;

- налаштування апаратних та програмних засобГв зГ складу ГнформацГйно- 
телекомунГкацГйно! системи Центру у частинГ, що не стосуеться налаштувань безпеки;

- забезпечення функцГонування електронного ш формацшного ресурсу Центру;

- встановлення та налагодження штатно! пщсистеми резервного котю ванн я бази 
даних ГнформацГйно-телекомунГкацГйно! системи Центру;

- забезпечення вГдновлення та актуалГзацГ! баз даних, створюваних та 
оброблюваних в ГнформацГйно-телекомунГкацГйнГй системГ Центру, внаслГдок збо!в;

- ведення журналГв облГку системного адмГнГстратора, передбачених 
документащею комплексно! системи захисту шформацп шформацшно-телекомушкацшно! 
системи Центру.

Системний адмшГстратор несе вГдповГдальнГсть за неналежне виконання сво!х 
обов’язюв, розголошення конфщенцшно! шформацп, зокрема вщомостей про персональш 
данГ ЗаявникГв та ПщписувачГв, згщно Гз законом.

1ншГ обов’язки системного адмГнГстратора визначаються посадовими обов’язками, 
передбаченими розпорядчими документами ДержГнформ’юсту та документацГею 
комплексно! системи захисту шформацп шформацшно-телекомушкацшно! системи Центру.

7.2.5 ФункщУ та обов’язки адмш ктратора сертифжащУ

В межах виконання сво!х обов'язюв адмшГстратор сертифшацп вГдповГдае за 
формування сертифГкатГв ключГв, спискГв вГдкликаних сертифГкатГв, збереження та 
використання особистого ключа Центру.

Основними обов'язками адмГнГстратора сертифГкацГ! е:

- участь у генерацп особистих ключГв серверГв Центру (OCSP, TSP, CMP) та 
формування сертифГкатГв вГдповГдних ключГв;
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- забезпечення ведення, архiвування та вщновлення еталонно! бази даних
сформованих сертифшапв;

- забезпечення пiдтримки електронного шформацшного ресурсу Центру,
публiкацiю сертифш апв ключiв та списку вiдкликаних сертифшапв;

- забезпечення актуальностi еталонних, архiвних i резервних копiй баз
сертифшапв, що створюються в Центрi, та !х зберiгання;

- ведення журналiв облiку адмiнiстратора сертифшацп, передбачених 
документащею комплексно! системи захисту шформацп' шформацшно-телекомушкащйно! 
системи Центру;

Адмiнiстратор сертифшацп несе вiдповiдальнiсть за неналежне виконання сво!х 
обов’язкiв, розголошення конфщенцшно! шформацп', зокрема вiдомостей про персональш 
данi Заявникiв та Пiдписувачiв, згiдно iз законом.

Iншi обов’язки адмшютратора сертифшаци визначаються посадовими обов’язками, 
передбаченими розпорядчими документами Держшформ’юсту та документащею
комплексно! системи захисту шформацп шформацшно-телекомушкащйно! системи Центру.

7.2.6 Функцп та обов’язки адмшютратора реестрацп

В межах виконання сво!х обов'язюв адмшютратор реестрацп' вiдповiдае за 
встановлення Заявниюв та Пiдписувачiв пiд час формування, блокування, поновлення та 
скасування сертифшапв ключiв.

Основними обов'язками адмiнiстратора реестрацп е:

- щентифшащя та автентифшащя Заявникiв;

- перевiрка заяв на реестращю, скасування, блокування та поновлення сертифшапв 
ключiв Пiдписувачiв;

- пщтвердження володiння Пiдписувачем особистим ключем, вщповщний якому 
вщкритий ключ надаеться для сертифшацй;

- перевiрка законностi звернень про блокування, поновлення та скасування 
сертифшапв Пiдписувачiв;

- надавати допомогу Пщписувачам пiд час генерацп' особистих та вiдкритих ключiв 
у разi отримання вiд них вiдповiдного звернення та вжиття заходiв щодо забезпечення 
конфщ енцш носп особистого ключа Пiдписувача т д  час генерацii ключiв;

- формування запипв на формування та змшу статусу сертифiкатiв ключiв 
Пiдписувачiв;

- надання консультацш щодо умов та порядку подання заяв на формування, 
скасування, блокування та поновлення сертифш апв ключiв Пiдписувачiв;

- ведення архiву Центру.

Адмiнiстратор реестрацii несе вщповщальнють за неналежне виконання сво!х 
обов’язюв, розголошення конфiденцiйноi iнформацii, зокрема вщомостей про персональнi 
данi Заявникiв та Пiдписувачiв, згiдно iз законом.

Iншi обов’язки адмiнiстратора реестрацГ! визначаються посадовими обов’язками, 
передбаченими розпорядчими документами Держш форм’юсту та документащею 
комплексно! системи захисту шформацп шформацшно-телекомушкацшно'! системи Центру.

7.2.7 Функцй’ та обов’язки вщдаленого адмшютратора реестрацп

В межах виконання сво!х обов'язюв вщдалений адмшютратор реестрацп' вщповщае за 
встановлення Заявниюв та Пiдписувачiв т д  час формування, блокування, поновлення та 
скасування сертифшапв ключГв.
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Основними обов'язками вщдаленого адмшютратора реестрацп е:

- щентифшащя та автентифшащя Заявникiв;

- перевiрка заяв на формування, скасування, блокування та поновлення 
сертифшапв ключiв Пiдписувачiв;

- пщтвердження володшня Пiдписувачем особистим ключем, вщповщний якому 
вiдкритий ключ надаеться для сертифшаци;

- участь у веденш реестру Пiдписувачiв;

- формування запипв на формування та змiну статусу сертифш апв ключiв 
Пiдписувачiв;

- надання консультацш щодо умов та порядку подання заяв на формування, 
скасування, блокування та поновлення сертифшапв ключiв Пiдписувачiв;

- ведення архiву вщокремленого пункту реестрацп.

Вiддiлений адмiнiстратор реестрацп несе вщповщальнють за неналежне виконання 
сво'х обов’язкiв, розголошення конфщенцшно! шформацп, зокрема вщомостей про 
персональнi даш Заявниюв та Пiдписувачiв, згiдно iз законом.

Iншi обов’язки вiддаленого адмшютратора реестрацп визначаються посадовими 
обов’язками, передбаченими розпорядчими документами Держшформ’юсту та 
документащею комплексно! системи захисту шформацп шформацшно-телекомушкацшно'! 
системи Центру.

7.2.8 Функщ! та обов’язки вщповщального за захист шформацп на 
вщокремленому пунктi реестращ 1

В межах виконання сво!х обов'язкiв вiдповiдальний за захист шформацп' на 
вщокремленому пун кт реестрацп вщповщае за належну експлуатащю комплексу засобiв 
захисту вiдокремленого пункту реестращ':!.

Основними обов'язками вщповщального за захист шформацп' на вщокремленому 
пун кт реестрацп' е:

- оргашзащя експлуатацп та техшчного обслуговування апаратних та програмних 
засобiв вщокремленого пункту реестрацп;

- участь у впровадженш та забезпеченш функцюнування комплексно! системи 
захисту шформацп' вщокремленого пункту реестрацп';

- контроль за роботою програмного комплексу вщокремленого пункту реестрацп;

- контроль за використанням особистих ключiв персоналу вщокремленого пункту 
реестращ!.

Вщповщальний за захист шформацп' на вщокремленому пункп реестрацп' 
призначаеться з числа вщдалених адмiнiстраторiв реестращ':!.

Допускаеться виконання функцш вщповщального за захист шформацп' на 
вщокремленому пункп реестрацп' системним адмшютратором та адмшютратором безпеки у 
частиш, що не е в протирiч з !х аналопчними функщями по вщношенню до шших складових 
шформацшно-телекомушкацшно'! системи Центру

Вщповщальний за захист шформацп' на вщокремленому пункп реестрацп' несе 
вщповщальнють за неналежне виконання сво!х обов’язюв, розголошення конфщенцшно! 
шформацп', зокрема вщомостей про персональш даш Заявниюв та Пiдписувачiв, згщно iз 
законом.

Iншi обов’язки вiдповiдального за захист шформацп' на вщокремленому пункп 
реестрацii визначаються посадовими обов’язками, передбаченими розпорядчими
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документами Держшформ’юсту та документащею комплексно! системи захисту шформацп 
ГнформацГйно-телекомунГкацГйно! системи Центру.

7.3 Ведення журналiв аудиту автоматизованоУ системи Центру

У журналах реестрацГ! подГй (аудиту) автоматизовано! системи Центру рееструються 
таю поди:

- встановлення параметрГв (налаштувань) операцГйних систем та програмного 
забезпечення;

- встановлення прав доступу та шших параметрГв безпеки;

- генерацГя, використання та знищення ключових даних;

- внесення, модифГкацГя та видалення реестрацГйних даних ПГдписувачГв;

- формування, блокування, скасування та поновлення сертифГкатГв ключГв, а також 
формування спискГв вГдкликаних сертифГкатГв;

- створення резервних копГй та вГдновлення реестру сертифГкатГв та спискГв 
вГдкликаних сертифГкатГв та шшо! важливо! шформацп;

- отримання персоналом доступу Центру та !! складових частин (вхГд до 
операцГйно! систему тощо);

- спроби несанкцГонованого доступу до автоматизовано! системи Центру та !! 
складових частин;

- збо! у роботГ автоматизовано! системи Центру та !! складових частин.

Журнали аудиту ведуться в електроннш або паперовш формГ, в обсягах та порядку, 
визначеним цим Регламентом та документащею комплексно! системи захисту шформацп 
ГнформацГйно-телекомунГкацГйно! системи Центру.

Захист журналГв реестрацГ! повинен забезпечуватися засобами операцшних систем та 
програмного забезпечення автоматизовано! системи Центру або належному зберГганню у 
сховищах (сейфах) паперових журналГв, вГдповГдальнГсть за що несе адмшГстратор безпеки.

У с  записи в журналах реестрацГ! в електроннш або паперовш формГ повинш мютити 
дату та час подГ!, а також щентифГкацшну шформащю щодо суб’екта, що ш щ ю вав  цю 
подГю.

Журнали реестрацГ! переглядаються не рГдше нГж раз на добу. Перегляд журналГв 
здшснюе адмшГстратор безпеки. Строк збершання реестрацшних зап и св  аудиту -  не 
обмежений.

7.4 Ведення архiвiв

АрхГвування шформацп здГйснюеться у вГдповщносп Гз внутрГшшми оргашзацшно- 
розпорядчими документами Держшформ’юсту.

О бов’язковому архГвуванню у ЦентрГ тдлягаю ть:

- сертифшати Центру, серверГв Центру (OCSP, TSP, CMP) та адмшютраторГв;

- сертифГкати ПГдписувачГв;

- запити на скасування, блокування та поновлення сертифГкатГв ПГдписувачГв у 
електронному виглядГ;

- журнали реестрацГ! подГй (аудиту) автоматизовано! системи Центру;

- укладеш договори про надання послуг ЕЦП;

- документи та копГ! документГв, що використовуються пГд час реестрацГ!;
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- заяви на скасування, блокування та поновлення сертифГкатГв ключГв 
ПГдписувачГв.

Документи на паперових носГях, мають зберГгатися у порядку, встановленому 
законодавством про архГви та архГвш справи. Документи, що пщлягають архГвному 
зберГганню, е документами тимчасового зберГгання. Строк зберГгання архГвних документГв -  
не менше трьох рокГв.

Знищення архГвних документГв мае здГйснюватися комю ею , до складу яко! входять 
керГвник Центру та адмГнГстратор безпеки (а також, за необхщносту адмГнГстратор 
сертифшацп). ПГсля завершення процедури знищення архГвних документГв повинен 
складатися вГдповГдний акт, який затверджуе керГвник Центру.

СертифГкати ключГв Центру, сертифГкати ключГв серверГв Центру (OCSP, TSP, CMP) 
та сертифГкати адмшютраторГв, сертифГкати ПГдписувачГв, а також списки вГдкликаних 
сертифГкатГв мають зберГгатися постГйно.

Для зберГгання носГ!в з резервними та архГвними копГями видГляеться окреме сховище 
(сейф чи вГдсГк сейфу) з двома екземплярами ключГв Г пристроями для опечатування. Один 
екземпляр ключа вщ сховища знаходиться у адмГнГстратора безпеки, а другий -  в 
опечатаному виглядГ зберГгаеться у сховищГ (сейфГ) керГвника Центру.

Засоби, що входять до складу центрального серверу автоматизовано! системи Центру, 
забезпечують автоматичне резервне копГювання реестру сертифГкатГв. Автоматичне 
створення резервно! копГ! мае виконуватися не рГдше одного разу на добу, пГд час 
найменшого завантаження центрального серверу.

Додатково може виконуватися резервне котю ванн я  сертифГкатГв на оптичш носГ!, або 
шшГ з ’емш носп шформацп у ручному режиме ПГсля створення ново! резервно! копГ!, 
попередня резервна копГя стае архГвною.

ВГдновлення сертифГкатГв з резервно! копГ! здГйснюються засобами центрального 
сервера комплексу шляхом зчитування сертифГкатГв з останньо! (актуально!) резервно! копГ! 
та запису !х у базу даних сервера.

З ’емш носГ! зберГгаються у конвертах чи упаковках, що опечатуеться печаткою 
адмГнГстратора безпеки. При цьому на упаковщ вказуеться облшовий номер кот!. Факти 
створення та використання копш фшсуються у окремому журналГ.

АрхГвш копп журналГв реестрацГ! мають збершатися в прим щ енш  АЦСК не менше 2
х рокГв. Контроль за здГйсненням автоматичного резервного копГювання та виконання 
резервного котю ванн я в ручному режимГ покладаеться на системного адмГнГстратора. 
АдмГнГстратор безпеки перГодично контролюе процес створення та зберГгання резервних 
копГй.

АрхГвне примГщення обладнуеться технГчними засобами, якГ виключають 
проникнення стороннГх осГб та неконтрольований доступ до ГнформацГ!, що пГдлягае 
архГвуванню.

8 УПРАВЛ1ННЯ КЛЮ ЧАМИ

8.2 Г енеращя ключiв Пiдписувачiв

Особистий та вГдкритий та ключГ ПГдписувача може бути згенерований:

-  на робочому мющ ПГдписувача;
-  на робочш станцП генерацй ключГв в офюах Центру.
Для генерацГ! вГдкритого та особистого ключГв на робочому мГсцГ ПГдписувача 

застосовуються надГйнГ засоби електронного цифрового пГдпису, що надаються Центром.
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Надёйнё засоби електронного цифрового пщпису надаються Центром у виглядi 
апаратно-програмних засобiв, окремих програмних додаткiв або програмних модулiв 
(криптобiблiотек), що функцiонують у складi iнших програмних додаткiв.

Надання Центром надшних засобiв електронного цифрового пщпису окремих 
програмних додаткёв або програмних модулiв (криптобiблiотек), що функцёонують у складi 
iнших програмних додаткёв, може здiйснюватись шляхом передачi цих засобiв на носiях 
ёнформацё! безпосередньо Пiдписувачевi або шляхом надання доступу через електронний 
ёнформацёйний ресурс Центру.

Згенерований особистий ключ Пщписувача захищаеться паролем та записуеться на 
носёй ключово! шформацп НК1. Вiдповiдальнiсть за забезпечення конфщенцшностё та 
цiлiсностi власного особистого ключа несе сам Пёдписувач.

Надшш засоби електронного цифрового пщпису пёд час генерацп ключiв формують 
запит на формування сертифёката (запит на сертифёкацёю) формату PKCS#10, що мёстить 
вiдкритий ключ Користувача i додаткову iнформацiю для формування сертифёката у Центрi.

Запит на сертифёкацёю подаеться до Центру в особi адмiнiстратора реестрацё! 
(вiддаленого адмiнiстратора реестрацп) разом iз заявою на реестращю вщ осiб - Заявникiв, 
зазначених у Роздёлё 5 цього Регламенту, на носiевi ёнформацё! або засобами електронно! 
пошти пiд час попередньо! реестрацГ! Заявникiв в електроннiй черзi Заявникiв.

Оброблення запитёв на сертифёкацёю, поданих до Центру, здiйснюеться у 
вёдповщностё до пункту 6.1 цього Регламенту.

У разё генерацё! вщкритого та особистого ключа Пщписувача в офёсё Центру, ключГ 
генеруються ним особисто на робочёй станцё! генерацп ключГв, що входить до складу 
автоматизовано! системи Центру.

Для генерацп вщкритого та особистого ключГв на робочш станцё! генерацё! ключГв, що 
входить до складу автоматизовано! системи Центру робочому мёсцё Пщписувача 
застосовуються надшш засоби електронного цифрового пщпису у виглядГ апаратно- 
програмних засобГв та окремих програмних додаткГв.

Згенерований особистий ключ Пщписувача захищаеться паролем та записуеться на 
носш ключово! ш формащ ё Вщповщальнють за забезпечення конфщенцшностё та цёлюност 
власного особистого ключа несе сам Пщписувач.

Запит на сертифёкацёю подаеться до Центру в особГ адмшютратора реестрацп 
(вщдаленого адмшютратора реестрацГ!) разом Гз заявою на реестращю вщ осёб - Заявниюв, 
зазначених у Р оздш  5 цього Регламенту, на носГевГ шформацп, окремому вщ н о ся  ключово! 
шформащё

Оброблення зап и тв  на сертифшащю, поданих до Центру, здшснюеться у 
вщ повщ носп до пункту 6.1 цього Регламенту.

О собист ключГ КористувачГв не зберГгаються в Центрё

М аксимальний термГн дё' особистих та вщкритих ключГв ПГдписувача -  2 роки. 
Початок та завершення термшу дё! особистих ключГв зазначаються у вщповщному 
сертифГкатГ вёдкритого ключа Пёдписувача.


