
 

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ – ОСІБ, ЗАЗНАЧЕНИХ У 

ПУНКТІ 1, ПІДПУНКТІ "А" ПУНКТУ 2 ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 3 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ", ІНШИХ ОСІБ, 

ЯКІ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНО ДО 

ЦЬОГО ЗАКОНУ. 

Детальніше 

 

ПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ ОРГАН 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

Положення про центральний засвідчувальний орган" від 28 жовтня 2004 року 

№ 1451 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

05.10.2011 № 1022, на Міністерство юстиції України покладено виконання 

функцій центрального засвідчувального органу. 

Одним з основних завдань Міністерства юстиції України є виконання функцій 

центрального засвідчувального органу шляхом забезпечення створення умов 

для функціонування засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або 

інших державних органів та центрів сертифікації ключів відповідно до 

Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228. 

Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального 

засвідчувального органу здійснюється державним підприємством “Національні 

інформаційні системи", яке визначено адміністратором інформаційно-

телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу відповідно 

до наказу Міністерства юстиції України від 19.10.2015 №2025/5 "Деякі питання 

функціонування центрального засвідчувального органу". 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОСИЛЕНИХ 

СЕРТИФІКАТІВ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ ЦЕНТРАЛЬНИМ 

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИМ ОРГАНОМ 

Обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів (далі – сертифікатів 

ключів) засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших 

державних органів та центрів сертифікації ключів (далі – Центрів) здійснюється 

відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис” та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері використання 

електронно-цифрового підпису (далі – ЕЦП), адміністратором інформаційно-

телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу (далі – 

Адміністратор ІТС ЦЗО) на підставідоговорів з Центрами. 
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До послуг обслуговування сертифікатів ключів Центрів відносяться: 

формування, повторне формування, блокування, скасування та поновлення 

сертифікатів ключів Центрів, консультування Центрів щодо надання 

Адміністратором ІТС ЦЗО послуг з обслуговування сертифікатів ключів. Для 

одержання послуг Центри подають до Адміністратора ІТС ЦЗО заяву, запит на 

формування сертифіката ключа Центру та інші документи у порядку та за 

формою, визначеними Регламентом роботи центрального засвідчувального 

органу та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у 

сфері використання ЕЦП. 

          Заяви на формування, блокування, скасування та поновлення сертифікатів 

ключів Центрів подаються Адміністратору ІТС ЦЗО. 

         Повне найменування підприємства, що здійснює функції Адміністратора 

ІТС ЦЗО: державне підприємство "Національні інформаційні системи".  

Скорочена назва: ДП "НАІС". Місцезнаходження (поштова адреса): вул. 

Бульварно-Кудрявська,4,м. Київ, 04053. 

 

Інформація з офіційного веб-сайту Мінюсту України 
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