
Центр сертифікації ключів 

ПрАТ "Науково-дослідний інститут  

прикладних інформаційних технологій" 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

вул. Смілянська, 4, м. Київ, 03151 

телефони: (044) 246-27-82, 353-74-03,  

факс: 246-27-83, e-mail: csk@osvita.net 
 

 

ЗАЯВА 

на формування сертифікатів відкритих ключів 

1. Просимо сформувати сертифікати відкритих ключів відповідно до наданих даних. 
 

2. Заявник Державний вищий навчальний заклад Київський державний  
 (повне найменування юридичної особи та скорочене у дужках за установчими документами, або загальноприйняте в 

організації для внесення у сертифікат відкритого ключа (не більше 64-х символів)) 

університет (ДВНЗ КДУ) 
 

3. Контактна інформація Заявника: 
 

03413, м. Київ, вул. Керченська, 1, тел.: (044) 246 99 85, e-mail: rektorat@kdu.ua 
(адреса для листування, контактний телефон, e-mail) 

------------------------- 
 

4. Довірена особа по даній заяві є: (ВКАЗУЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА ЗА ДОВІРЕНІСТЮ МАЄ ПРАВО 

ОТРИМАТИ ОСОБИСТІ КЛЮЧІ ЕЦП ВІД ІМЕНІ ЗАЯВНИКА). 
 

Іванова Людмила Олександрівна, паспорт: СН 244288, виданий Голосіївським РУГУ МВС 
(дані довіреної особи – прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, контактний телефон, e-mail) 

України в м. Києві, 02 листопада 1996 р., тел. 067-123-45-67, ivanova@com.ua 
 

5. Надаємо дані для формування сертифіката відкритого ключа для електронного цифрового підпису з 

відповідним призначенням: 
 

№ Назва поля Значення поля 
 

1 Реквізити підписувача (прізвище, ім’я та по 

батькові). 
Петренко Леонід Павлович 

2 Повна назва посади підписувача в організації 

Заявника та назва підрозділу в якому працює 

підписувач в організації Заявника. 

Ректор 

або 

Проректор 
3 Серія і номер паспорта підписувача, ким і коли 

виданий. 

ЕО 350501, виданий Печерським РУГУ МВС України в  

м. Києві, 15 березня 1996 р. 
4 Номер телефону підписувача (у міжнародному 

форматі). 
+380 (44) 246 99 88 

5 Адреса електронної пошти підписувача petrenko@kdu.ua 

6 Згода на публікацію сертифіката (значення: Так 

або Ні) 
Так 

 

6. Надаємо дані для формування сертифікатів відкритих ключів для електронної цифрової печатки з 

відповідним призначенням: 
 

№ Назва поля Значення поля 
 

1 Реквізити Печатки (слово "Печатка" 

найменування юридичної особи). 
Печатка Державний вищий навчальний 

заклад Київський державний університет 
2 Серія і номер паспорта керівника юридичної 

особи, ким і коли виданий. 

ЕО 350501, виданий Печерським РУГУ МВС України в  

м. Києві, 15 березня 1996 р. 
3 Згода на публікацію сертифікатів (значення: 

Так або Ні) 
Так 

 

7. Інформація про заявника: 
 

1 Місцезнаходження Заявника (юридична адреса) 03422, м. Київ, вул. Голосіївська, 35 

2 Регіон (область) та місто (населений пункт) 

місцезнаходження Заявника 
Київська, Київ 

3 Код за ЄДРПОУ Заявника (ідентифікаційний 

код юридичної особи)  
44723488 

4 Банківські реквізити Заявника  р/р 12340001230067 ГУДКСУ у м. Києві, МФО 654321 
 



8. До заяви додається перелік документів, необхідних для формування сертифіката фізичної особи, що 

представляє юридичну особу та печатки, або лист про відсутність змін у разі повторного формування 

сертифікатів. 

9. З порядком отримання сертифіката ключа, з положеннями Регламенту ЦСК та обмеженнями при 

використанні ЕЦП ознайомлений, зобов'язуюсь дотримуватись. 

10. Шляхом підписання цієї заяви, надаю згоду на обробку моїх персональних даних з метою формування 

сертифікату відкритого ключа в межах застосування Закону України Про електронний цифровий підпис. 

 

Підпис Довіреної особи   Л. О. Іванова 

 

 

Підпис Заявника     

Ректор Київського ДУ  Л.П. Петренко 
(посада, прізвище керівника або особи, яка має на це повноваження) 

 

“       ”                                   2013 р.                                                     М.П. 

 
 

 

 

 

Примітки:  

1.Заява роздруковується на одному аркуші з обох сторін .  

2.Заява заповнюється українською мовою та приймається до розгляду, якщо немає 

виправлень чи необумовлених зауважень. 

3.Усі поля обов’язкові для заповнення 


