
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВУЗЛІВ ІВС «ОСВІТА» 

УВАГА!!!!! На момент отримання ключів, Вам потрібно бути обов’язково 

зареєстрованими як Вузол, або подати заявки до реєстру на реєстрацію Вузла 

 
Для отримання ключів електронно-цифрового підпису, Вам потрібно: 

 
1) Ознайомитись  із  сайтом  (http://csk.ndipit.com.ua),  особливо  звернути  увагу  на 

розділи  «Інформація  по  роботі  ЦСК»,  «Інформація про послуги  ЦСК»,  «Регламент 

роботи ЦСК» та «Посібник користувача послуг»; 

2) Завантажити із сайту і оформити в електронному вигляді, як проект, Договори 

(знаходяться у розділі «Інформація  про  послуги ЦСК») в залежності від форми власності: 

- для установ державної форми власності – файл Договору про надання послуг 

ЕЦП для установ державної форми власності та Договір поставки обладнання. 

- для недержавних установ - файл Договору про надання послуг ЕЦП для 

недержавних установ та приватних осіб; 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОФОРМЛЕННЮ ДОГОВОРІВ: 

- в договорах, Вам потрібно заповнити частину, що стосується Вас, як замовника і 

покупця, тобто проставити реквізити згідно нашого зразка; 

- у специфікації Договору поставки обладнання потрібно проставити кількість 

обладнання: 

Картки ЦСК – в кількості дві штуки - печатка та підпис, або в залежності від 

кількості підписувачів; 

Смарт карт-рідер - в залежності від кількості робочих місць операторів, якщо Ви 

замовляли вже Смарт карт-рідер у реєстрі, чи придбавали раніше, можете його в договір 

не включати; 

- у додатку Договору про надання послуг ЕЦП потрібно вказати кількість 

наданих послуг: два сертифікати - печатка та підпис, або проставити кількість в залежності 

від кількості підписувачів. 

3) Завантажити із сайту і оформити в електронному вигляді, як проект, бланк Заява 

на формування сертифікатів відкритих ключів для Вузлів ІВС «ОСВІТА». 

Ознайомтеся з прикладом заповнення Заяви на формування сертифікатів відкритих 

ключів для Вузлів ІВС «ОСВІТА», у розділі «Інформація  про  послуги ЦСК»; 
 

4) Завантажити із сайту і оформити в електронному вигляді Довіреність на 

отримання особистого ключа та кодів доступу до носія підписувача, яка знаходиться у 

розділі «Інформація  про послуги ЦСК». Ця довіреність потрібна у випадку отримання 

ключів з ЕЦП в ЦСК ПрАТ «НДІ ПІТ» довіреною особою від Заявника (реквізити якої 

вказуються в Заявах на формування сертифікатів в п.4); 
 

5) Після того, як Ви завантажили та оформили усі вищезазначені документи 

(договори, заяви, довіреність) у електронному вигляді, Ви можете надіслати проекти цих 

документів нам для попереднього узгодження на електронну адресу (csk@osvita.net), 

ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ - В ТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТА ВКАЗУВАТИ НАЗВУ 

ВАШОГО УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ ПОВНІСТЮ, для прискорення обробки Ваших Заяв; 

6) Після того, як ЦСК перевірив надіслані документи та повернув узгоджений 

варіант, потрібно пакет цих документів роздрукувати в паперовому вигляді та підписати 

Ректором (Директором), або особою ним уповноваженою та засвідчити печаткою Вузла 

(учбового закладу). 

7) Паралельно з оформленням вище зазначених документів у електронному вигляді, 

потрібно підготувати копії документів згідно Переліку документів, що подаються у 

ЦСК для Вузлів ІВС «ОСВІТА» та Заявою на формування сертифікатів відкритих 

ключів для Вузлів ІВС «ОСВІТА». 
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8) Після оформлення всіх вищезазначених документів потрібно зателефонувати у 

ЦСК за телефоном (044) 353-74-03 для узгодження дати приїзду до ПрАТ «НДІ ПІТ» для 

отримання ключів ЕЦП. 

9) По приїзду до ПрАТ «НДІ ПІТ» мати із собою електронний носій (бажано 

флешку) для запису програмного забезпечення ЦСК, а довіреній особі при собі мати 

оригінал паспорту. 

 
УВАГА!!!!! Без попереднього узгодження документів та дати приїзду, Вам 

може бути відмовлено у наданні послуг. 
 

До відома ВУЗЛІВ ІВС «ОСВІТА» 

(інформація про основні поняття і терміни які застосовуються у сфері ЕЦП) 
 

АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ ПрАТ «НАУКОВО – 

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

(АЦСК) – штатний підрозділ ПрАТ "Науково – дослідний інститут прикладних 

інформаційних технологій", що надає послуги електронного цифрового підпису та такий, 

що засвідчив свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі; 
 

ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВИЙ ПІДПИС (ЕЦП) – є аналогом власноручного 

підпису на папері та має такий самий юридичний статус. Електронний цифровий підпис 

накладається за допомогою особистого ключа (особистий ключ знаходиться на 

захищеному носії, який зберігається у його власника) та перевіряється за допомогою 

відкритого ключа. 
 

СЕРТИФІКАТ КЛЮЧА – електронний документ, виданий ЦСК, якій засвідчує 

чинність і належність відкритого ключа підписувачу та містить в собі дані для 

ідентифікації особи, яка накладає ЕЦП. За згоди підписувача, сертифікат ключа 

опубліковується на сайті. 
 

ЕЛЕКТРОННА ПЕЧАТКА – електронний цифровий підпис, спеціально 

призначений у випадках, коли згідно з законодавством необхідне засвідчення печаткою 

справжності підпису на паперових документах. 
 

СМАРТ – КАРТКА ЦСК – захищений носій, на якому знаходиться особистий 

ключ, зберігається у власника ЕЦП. 
 

СМАРТ КАРТ – РІДЕР ACR-38 – пристрій для зчитування інформації зі Смарт – 

карти ЦСК. 
 

ЗАЯВНИК – юридична, фізична особа, фізична особа – підприємець, яка 

звернулась до ЦСК з метою отримання послуг ЕЦП, від імені якої підписується Договір 

про надання послуг ЦСК; 
 

ДОВІРЕНА  ОСОБА  –  особа,  уповноважена  заявником  на  здійснення  усіх  дій 

щодо формування та отримання сертифіката відкритого ключа у АЦСК ПрАТ «НДІ 

прикладних інформаційних технологій»; 
 

ПІДПИСУВАЧ – особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та 

безпосередньо користується послугами системи електронного цифрового підпису і є 

суб’єктом правових відносин у сфері надання послуг електронного цифрового підпису. 
 

ПАРОЛЬНА ФРАЗА В КОНВЕРТІ – будь-яка фраза, слово, речення (можливо 

питання та відповідь) для ідентифікації підписувача за телефоном  у разі тимчасового 

блокування власного сертифікату ключа ЕЦП у випадку втрати смарт – картки з ключем. 


