
 

ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ КОРИСТУВАЧАМ ПОСЛУГ 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Даний Порядок відшкодування збитків користувачам послуг Центру сертифікації ключів 

ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (далі – Порядок) 

складений у відповідності до Закону України «Про електронний цифровий підпис» та постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку акредитації центру сертифікації ключів». 

1.2. Цей Порядок розповсюджується на всіх без виключення користувачів послуг Центру 

сертифікації ключів ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» та 

регулює процес відшкодування збитків користувачам Центру сертифікації ключів ПрАТ «Науково- 

дослідний інститут прикладних інформаційних технологій», заподіяних у процесі отримання та/або 

користування вказаними послугами. 

1.3. Користувачем послуг Центру сертифікації ключів ПрАТ «Науково-дослідний інститут 

прикладних інформаційних технологій» є особа, яка уклала відповідний договір з Центром 

сертифікації ключів ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» 

(далі – ЦСК) та користується послугами Центру. 

 

Розділ 2. ВИПАДКИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 

КОРИСТУВАЧУ ПОСЛУГ ЦСК 
2.1. Сума збитків, яка може відшкодовуватися користувачеві, не може перевищувати 

значення максимальної вартості трансакції, для якої сертифікат може бути використаний (це 

значення міститься в сертифікаті відкритого ключа користувача, виданого йому ЦСК). 

2.2. ЦСК відшкодовує лише фактичні збитки користувачеві послуг, якщо ці збитки були 

спричинені внаслідок: 

2.2.1 недотримання в ЦСК вимог законодавства щодо захисту інформації в 

автоматизованих системах; 

2.2.2 недотримання в ЦСК вимог законодавства щодо захисту персональних даних, 

отриманих від користувача; 

2.2.3 невідповідності відкритого ключа користувача особистому ключу, якщо ці ключі 

повинні були бути сформовані в ЦСК як такі, що відповідають один одному; 

2.2.4 невідповідності даних у сертифікаті користувача, сформованому ЦСК, даним, які 

були подані користувачем; 

2.2.5 несвоєчасного скасування, блокування або поновлення сертифіката відкритого 

ключа користувача у випадках, передбачених Регламентом ЦСК; 

2.2.6 відсутності в сертифікаті відкритого ключа користувача інформації про обмеження 

використання електронного цифрового підпису; 

2.2.7 неналежної обробки в ЦСК звернення користувача про скасування, блокування або 

поновлення його сертифіката відкритого ключа або ігнорування такого звернення; 

2.2.8 неналежного ведення електронних переліків чинних, скасованих та блокованих 

сертифікатів відкритих ключів користувачів; 

2.2.9 використання в ЦСК ненадійних засобів електронного цифрового підпису; 

2.2.10 використання особистого ключа ЦСК у випадку його компрометації; 

2.2.11 ігнорування обґрунтованих скарг, заяв або претензій користувача без поважних 

причин; 

2.2.12 неможливості доступу користувачів до сертифікатів відкритих ключів та 

відповідних електронних переліків сертифікатів через загальнодоступні телекомунікаційні 

канали, якщо це трапилося з вини ЦСК; 

2.2.13 неможливості отримання користувачами своїх власних сертифікатів відкритих 

ключів (строк дії яких закінчився), сформованих у ЦСК, внаслідок неналежного зберігання їх у 

ЦСК; 

2.2.14 необґрунтована відмова ЦСК від надання консультацій з питань, пов'язаних з 

електронним цифровим підписом; 

2.2.15 порушення заборони на зберігання в ЦСК особистого ключа користувача. 

 

Розділ 3. ПРОЦЕДУРА ВІДШКОДУВАННЯ ЦСК 
3.1. Для отримання відшкодування користувач повинен звернутися до ЦСК з письмовою 

заявою про відшкодування збитків (далі – заява). 

3.2. До заяви користувач додає наявні в нього докази того, що вказані збитки спричинені 

з вини ЦСК та підпадають під випадки, перелічені в п. 2.2 Порядку. 

3.3. ЦСК розглядає заяву про відшкодування збитків протягом 30 календарних днів з дня 

її надходження та повідомляє користувача про результати розгляду. 



 

3.4. За результатами розгляду заяви про відшкодування збитків ЦСК приймає рішення 

про відшкодування або не відшкодування збитків, яке оформлюється належним чином з 

зазначенням відповідних підстав. Дане рішення належним чином направляється користувачу на 

протязі 3-х робочих днів з моменту його прийняття. 

3.5. В разі прийняття рішення про відшкодування збитків ЦСК може визначити розмір 

збитків відмінний від розміру визначеного користувачем з урахуванням п. 2.1 Порядку. 

3.6. Після отримання рішення про відшкодування збитків користувач листом повідомляє 

ЦСК про свою згоду чи не згоду з визначеним ЦСК розміром збитків. 

3.7. В разі згоди користувача з розміром визначених збитків, користувач вказує в листі 

(п. 3.6 Порядку) поточний рахунок, на який ЦСК протягом 10 банківських днів з дня отримання 

листа (п. 3.6 Порядку) перераховує кошти (у розмірі визначених збитків). 

3.8. Якщо користувач в листі (п. 3.6 Порядку) не повідомив ЦСК поточний рахунок, на 

який потрібно перерахувати кошти, ЦСК здійснює виплату протягом 10 банківських днів з дня 

отримання від користувача письмового повідомлення про поточний рахунок користувача. 

3.9. В разі незгоди користувача з рішенням, прийнятим ЦСК за результатами розгляду 

заяви про відшкодування збитків, користувач має право оскаржити таке рішення в 

установленому чинним законодавством порядку. 

3.10. Заява не розглядається в разі її подання після сплину 30 календарних днів з дня 

виявлення користувачем випадку, передбаченого в п. 2.2 Порядку. 

 


