
 

 

ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ 
 

1. Користувач послуг ЦСК застосовує електронний цифровий підпис за умов: 
1.1. Використання ним засобів електронного цифрового підпису, виданих ЦСК (для 

акредитованого ЦСК – надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинне бути 
підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за результатами державної 
експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, отриманим на ці засоби від Адміністрації 
Держспецзв'язку). 

1.2. Наявності у нього сертифіката відкритого ключа, виданого ЦСК (для акредитованого ЦСК – 
посиленого сертифіката відкритого ключа). 

1.3. Застосування ним електронного цифрового підпису для вчинення правочинів за участю 
інших юридичних та фізичних осіб лише за наявності у них сертифікатів відкритих ключів (для 
користувачів послуг акредитованих ЦСК – за наявності у них посилених сертифікатів відкритих 
ключів). 

 
2. Користувач послуг ЦСК зобов'язується дотримуватися обмежень щодо використання 

свого особистого ключа: 
2.1. Не використовувати особистий ключ, якщо стало відомо про компрометацію особистого 

ключа або особистий ключ використовується (або використовувався раніше) іншими особами або 
виявлено неточності або зазнали зміни дані у сертифікаті відкритого ключа (для акредитованого ЦСК – 
посиленому сертифікаті відкритого ключа). 

2.2. Не використовувати особистий ключ для іншої мети, окрім тієї, що визначена у сертифікаті 
відкритого ключа (для акредитованого ЦСК – посиленому сертифікаті відкритого ключа), зокрема, не 
використовувати особистий ключ для формування будь-яких сертифікатів або списків відкликаних 
сертифікатів, та додержуватися інших обмежень щодо використання сертифіката. 

2.3. Не використовувати особистий ключ, відповідний до сертифіката відкритого ключа (для 
акредитованого ЦСК – посиленого сертифіката відкритого ключа), заява на скасування чи блокування 
якого подана до ЦСК, протягом часу з моменту подання заяви і до моменту офіційного повідомлення 
про скасування чи блокування сертифіката. 

2.4. Не використовувати особистий ключ, відповідний до сертифіката відкритого ключа (для 
акредитованого ЦСК – посиленого сертифіката відкритого ключа), що скасований або блокований. 

 
3. Користувач послуг ЦСК не застосовує електронний цифровий підпис: 
3.1. Для складання електронних документів, які не можуть бути оригіналами у випадках, 

передбачених законодавством. 
3.2. Для вчинення правочинів на суму, що перевищує 1 млн. гривень. 
 
4. У разі коли згідно із законодавством необхідне засвідчення печаткою справжності 

підпису на документах та (або) відповідності копій документів оригіналам: 
4.1. Установа  застосовує  спеціально призначений для таких цілей електронний цифровий 

підпис (далі – електронна печатка).  
4.2. Установа застосовує електронну печатку лише за наявності у неї відповідної печатки,  що 

застосовується для документів на папері.  
4.3. У сертифікаті відкритого ключа, що використовується установою для електронної печатки, 

додатково зазначається спеціальне призначення електронного цифрового підпису та сфера його 
застосування, а також відтворюється текстова інформація, розміщена на відповідній печатці.  

4.4. Право проставлення електронної печатки на електронних документах надається лише тому 
працівнику установи, який  проставляє відповідну печатку на документах на папері.  

4.5. Отримання в центрі сертифікації ключів сертифіката відкритого ключа для   забезпечення 
застосування електронної печатки, а також генерація відповідних ключів здійснюється в тому ж 
порядку, що й для електронного цифрового підпису. 

 
5. Спеціальні примітки 
5.1. В разі дострокового припинення договору між ЦСК та користувачем, ЦСК скасовує 

сертифікати користувачів в односторонньому порядку. 
5.2. ЦСК має право вести аудіозапис розмов операторів ЦСК із Користувачами (зокрема, для 

підтвердження факту використання ними голосової авторизації). 



 

 

5.3. ЦСК має право відмовити в обробці заявок на сертифікацію ключів, реквізити яких 
порушують законодавство України (зокрема, авторські права). 


