
Порядок одержання інформаційних послуг кваліфікованого 

електронного підпису (далі КЕП) 

підписувачами ЦСК Укрзалізниці 
 

I. Одержання послуг КЕП вперше 

1. Для одержання послуг кваліфікованого електронного підпису в ЦСК 

Укрзалізниці замовнику необхідно завантажити з веб-сайта 

(http://csk.uz.gov.ua), з розділу «Документи»: 

 договір про надання інформаційних послуг кваліфікованого 

електронного підпису; 

 перелік документів, які необхідні для укладання Договору (копії, 

повинні бути завірені «мокрою» печаткою організації): 

 копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 
діяльності – юридичної (фізичної) особи (Копія виписки або витягу з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань); 

 копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України; 

 копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; 
 копія статуту підприємства (витяг із статуту щодо його юридичного 
статусу, юридичної адреси, видів діяльності та місцезнаходження); 

 копія довідки від банківської установи про відкриття рахунку 
контрагента із зазначенням всіх банківських реквізитів; 

 документ на підтвердження повноваження представника 

контрагента, що підписує договір (контракт) – копія наказу; копія 

протоколу зборів акціонерів; засідання засновників ТОВ про 

призначення діючого керівника, довіреність тощо. 

 форми документів юридичних осіб, які необхідні для реєстрації та 

формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа з переліком 

необхідних документів. 

2. Ознайомитися з регламентом роботи АЦСК Укрзалізниці. Витяг з 

регламенту можна завантажити, скориставшись розділом «Регламент роботи». 

3. Два примірники договору з додатком 1 до договору «Протокол 

договірної ціни» (ціна вказана за один кваліфікований сертифікат відкритого 

ключа без ПДВ, відповідно до Податкового кодексу України надання 

інформаційних послуг у сфері інформатизації, у том числі з використанням 

інформаційних комп’ютерних систем є об’єктом оподаткування ПДВ), 

підписані та завірені печаткою Замовника (номер та дату договору 

проставляти не треба!!!), разом з документами, необхідними для укладання 

Договору (копія витягу із статуту підприємства, копії довідок, свідоцтв, наказів, 

які завіряються печаткою Замовника) надіслати (поштою, кур’єром або іншим 

способом) одним пакетом на адресу: 01030, м. Київ, Шевченківський район, 

вул. І. Франка, буд. 21, ФІЛІЯ «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», відділ ЦСК. Скорочене найменування: Філія 



«ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця». Заяву на формування ключів і сертифіката та 

підписний лист до регламенту АЦСК надсилати не треба!!! 

В разі необхідності отримання за Договором більше одного 

кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, до цього пакету документів 

додається супроводжувальний лист (Додаток 1 цього Порядку), по можливості 

надрукований на фірмовому бланку. 

4. Роботи з перевірки наданих Замовником документів та укладання 

Договору виконуються сектором з договірної роботи фінансово-економічного 

відділу Філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця». З питаннями, що виникають при 

підготовці документів, необхідних для укладання Договору, звертатись за 

телефоном (044) 465-09-42, 309-61-68, 309-61-80. 

5. Після укладання договору Замовнику електронною поштою або 

факсимільним зв’язком (вказати в реквізитах сторін в Договорі) надсилається 

рахунок за надання інформаційних послуг КЕП. Примірник Договору 

Замовника та рахунок надсилаються Укрпоштою. Акти виконаних робіт 

надсилаються Укрпоштою тільки після одержання Замовником інформаційних 

послуг КЕП. 

6. Після оплати послуг підписувач (власник особистого ключа) особисто, 

або його представник (див. п.7) з платіжною квитанцією про сплату 

(завіреною печаткою банку або підприємства), копією виписки або витягу з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

пакетом документів, необхідних для реєстрації та формування 

кваліфікованого сертифіката відкритого ключа прибуває до Головного пункту 

реєстрації ЦСК Укрзалізниці, або до одного з пунктів реєстрації ЦСК. 

Для з’ясування можливості отримання інформаційних послуг КЕП на 

пунктах реєстрації ЦСК у відділеннях філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» 

необхідно попередньо зателефонувати до відповідного пункту реєстрації 

(розділ «Контакти»). 

При собі необхідно мати: 

 паспорт; 

 документ, що засвідчує особу (наприклад, посвідчення, права водія, 
студентський квиток, перепустка тощо), для отримання в обмін електронної 

перепустки для проходу до Головного пункту реєстрації; 

 заяву на формування ключів та кваліфікованого сертифіката 
відкритого ключа встановленого зразка (заява заповнюється та підписується 

особисто кожним підписувачем - власником ключа КЕП); 

 копію паспорта підписувача (копії 1- 4 (5-6), 11-12 сторінок), 

засвідчені власноручним підписом власника паспорту, або  копію лицьового та 

зворотнього боку ID-картки з копією Витягу з Єдиного державного 

демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі наявності), 

кожна сторінка повинна бути засвідчена власноручним підписом підписувача; 

 підписний лист до Регламенту акредитованого центру сертифікації 
ключів (підписний лист заповнюється кожним підписувачем і свідчить про 

факт ознайомлення з правами, обов’язками та повноваженнями підписувача); 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, 

засвідчену власноручним підписом підписувача; 



 носій для запису особистого ключа (оптичний диск (рекомендуємо 

у зв’язку з випадками вірусних атак), з’ємний диск (Flash пам’ять), електронні 

ключі тощо); 

 носій для запису посилених сертифікатів відкритого ключа 

підписувача, сертифікатів ЦСК, програмного забезпечення «ІІТ Користувач 

ЦСК» (за бажанням підписувача). 

Сертифікати можна завантажити самостійно з веб-сайту ЦСК 

Укрзалізниці (http://csk.uz.gov.ua). Сертифікати підписувачів – з розділу 

«Пошук сертифікатів»/Пошук сертифікатів за реквізитами власника 

(Наприклад, в полі Ім'я власника - за прізвищем, в полі код ЄДРПОУ - за кодом 

ЄДРПОУ підприємства.) Сертифікати центру завантажити з розділу 

«Сертифікати центру»: АЦСК Укрзалізниці 05.12.2017 - 05.12.2022 комплект 

сертифікатів або кожен окремо (Акредитований центр сертифікації ключів 

Укрзалізниці,    1-сервер АЦСК Укрзалізниці 05.12.2017,    2-сервер АЦСК 

Укрзалізниці,    -сервер АЦСК Укрзалізниці,     -сервер АЦСК Укрзалізниці,     -

сервер ЦЗО 22.0 .2017- 22.0 .2022, ЦЗО 22.0 .2017- 22.09.2027). 

7. Якщо підписувач не має можливості особисто прибути до пункту 

реєстрації, він уповноважує довірену особу від свого імені здійснити генерацію 

ключа та формування кваліфікованого сертифіката підписувача. Довіреність 

заповнюється кожним підписувачем - власником ключа електронного підпису 

від свого імені та завіряється підписом керівника або начальника відділу кадрів, 

підпис власника особистого ключа та підпис керівника або начальника відділу 

кадрів завіряється печаткою організації. 

Довірена особа повинна при собі мати: 

 паспорт; 

 пакет документів на кожного підписувача, який містить: 
 заяву на формування ключів та посиленого сертифіката відкритого 
ключа; 

 довіреність уповноваженої особи на право здійснення процедури 
формування посиленого сертифіката підписувача; 

 копію паспорта підписувача (копії 1-4 (5-6), 11-12 сторінок), 

засвідчені власноручним підписом власника паспорту. Для ID-картки 

- копію лицьового та зворотнього боку картки, копію Витягу з 

Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця 

проживання, засвідчені власноручним підписом власника паспорту; 

 підписний лист до Регламенту акредитованого центру сертифікації 
ключів; 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 

підписувача. 

 носій для запису особистого ключа; 

 носій для запису кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів КЕП та 

програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК». 

 



II. Протягом терміну дії договору про надання інформаційних 

послуг кваліфікованого електронного підпису (який було укладено 

починаючи з 01.01.2019) можна додатково замовити необхідну кількість 

нових сертифікатів відкритих ключів. 

Для отримання рахунку необхідно доправити до філії «ГІОЦ» АТ 

«Укрзалізниця» лист (Додаток 2), по можливості надрукований на фірмовому 

бланку. Попередньо відправити лист на факс за номером (044) 465-09-79 

(приймальня, факс працює в автоматичному режимі) або його відскановану 

копію на адресу електронної пошти in.gioc@uz.gov.ua (в темі відправки 

вказати: «Про надання інформаційних послуг КЕП» від «повна назва 

підприємства»). Оригінал листа надіслати поштою, кур’єром або іншим 

способом ) на адресу: 01030, м. Київ, Шевченківський район, вул. І. Франка, 

буд. 21, Філія «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця». 

УВАГА! за Договорами про надання інформаційних послуг ЕЦП, які були 

укладені до 31.12.2018, за листом (Додаток 2) рахунок на формування 

додаткових сертифікатів ЕЦП надаватись не буде (сертифікати, отримані за 

цим договором, обслуговуються до завершення строку їх чинності).  

Для отримання рахунку починаючи з 1 січня 2019 року Замовнику 

необхідно надіслати Договір про надання інформаційних послуг 

кваліфікованого електронного підпису разом з копіями документів, 

необхідними для укладання Договору, на адресу філії «ГІОЦ» 

АТ «Укрзалізниця»: 01030, м. Київ, Шевченківський район, вул. І.Франка, 

буд. 21. Якщо необхідно отримати більше ніж один кваліфікований 

сертифікат відкритого ключа, до цього пакету документів додається 

супроводжувальний лист із зазначенням необхідної кількості сертифікатів. 

Детальніше в пункті І. Одержання послуг КЕП вперше 

 

 

 

III. Повторне формування сертифіката відкритого ключа протягом 

терміну дії сертифіката в зв’язку зі зміною даних, пошкодженням носія, 

втратою пароля, компрометацією особистого ключа 

Для отримання рахунку у разі потреби повторного формування 

сертифіката ключа протягом терміну дії сертифіката або зміни парольної фрази 

необхідно доправити до філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» лист (Додаток 3). На 

підставі листа буде сформовано рахунок на додаткові послуги згідно з 

Протоколом договірної ціни (Додатком №1 до Договору про надання 

інформаційних послуг КЕП, який було укладено починаючи з 01.01.2019). 

Строк чинності сертифіката відкритого ключа підписувача, який формується за 

цим рахунком, – менше одного року (від дати формування до кінця строку 

чинності попереднього сертифіката). 

Лист для отримання рахунку (по можливості роздрукований на 

фірмовому бланку) попередньо відправити на факс за номером (044) 465-09-79 

(приймальня, факс працює в автоматичному режимі) або його відскановану 

копію на адресу електронної пошти in.gioc@uz.gov.ua (в темі відправки 

вказати: «Про надання інформаційних послуг КЕП» від «повна назва 



підприємства»). Оригінал листа надіслати (поштою, кур’єром або іншим 

способом) на адресу: 01030, м. Київ, Шевченківський район, вул. І. Франка, 

буд. 21, Філія «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця». 

Листи Замовника, після отримання факсом або електронною поштою, 

реєструються та передаються в сектор з договірної роботи фінансово-

економічного відділу філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» (тел. (044) 465-09-42, 

309-61-68, 309-61-80) для формування рахунків і відправки їх Замовнику 

факсом або електронною поштою. Оригінал рахунку надсилається Замовнику 

Укрпоштою. Два примірники акта виконаних робіт надсилаються Укрпоштою 

після одержання послуг КЕП. 

Відповідно до Договору про надання інформаційних послуг ЕЦП, який 

укладено до 31.12.2018, за листом (Додаток 3) можна буде отримати рахунок 

в разі пошкодження носія, втрати паролю, компрометації особистого ключа. 

Після оплати послуг підписувач особисто, або його представник з 

відповідними повноваженнями, з платіжною квитанцією про сплату 

(завіреною печаткою банку або підприємства), копією виписки або витягу з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

пакетом документів, необхідних для формування кваліфікованого сертифіката 

відкритого ключа прибуває до Головного пункту реєстрації ЦСК 

Укрзалізниці, або до одного з пунктів реєстрації у відділеннях філії «ГІОЦ» 

АТ «Укрзалізниця». 

При собі мати: 

 паспорт; 

 документ, що засвідчує особу (наприклад посвідчення, права водія, 
студентський квиток, перепустка тощо), для отримання в обмін електронної 

перепустки для проходу до Головного пункту реєстрації; 

 заяву на формування ключів та кваліфікованого сертифіката 

відкритого ключа встановленого зразка (заява заповнюється та підписується 

особисто кожним підписувачем (власником ключа КЕП) та керівником 

юридичної особи і завіряється печаткою); 

 заяву на скасування сертифікату відкритого ключа (заява 

заповнюється та підписується особисто кожним підписувачем, керівником 

юридичної особи і завіряється печаткою); 

 довіреність уповноваженої особи на право здійснення процедури 

формування сертифіката підписувача, якщо підписувач не має можливості 

особисто прибути до пункту реєстрації; 

 копію паспорта підписувача, засвідчену власноручним підписом 
власника паспорту (якщо сталися якісь зміни з часу отримання попереднього 

сертифіката); 

 носій для запису особистого ключа (оптичний диск (рекомендуємо 

у зв’язку з випадками вірусних атак), з’ємний диск (Flash пам’ять), електронні 

ключі тощо); 

 носій для запису сертифікатів відкритого ключа КЕП, програмного 

забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» (за бажанням підписувача). 

 

 



IV. Повторне формування сертифіката відкритого ключа у зв’язку 

з закінченням терміну дії сертифіката. 

В зв’язку із законодавчими змінами в сфері інформаційних послуг 

(07листопада 2018 набрали чинності Закон України «Про електронні довірчі 

послуги» та Постанова КМУ №   2 "Про затвердження вимог у сфері 

електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог 

законодавства у сфері електронних довірчих послуг") необхідно укласти 

Договір про надання інформаційних послуг кваліфікованого електронного 

підпису. Сертифікати, які були отримані за Договором про надання 

інформаційних послуг ЕЦП, що укладений до 31.12.2018, обслуговуються до 

завершення строку їх чинності. 

З 1 січня 2019 року для отримання рахунку у разі закінчення терміну 

дії сертифікатів, отриманих за договором «Про надання інформаційних послуг 

ЕЦП», Замовнику необхідно надіслати Договір про надання інформаційних 

послуг кваліфікованого електронного підпису разом з копіями документів, 

необхідними для укладання Договору, на адресу філії «ГІОЦ» 

АТ «Укрзалізниця»: 01030, м. Київ, Шевченківський район, вул. І.Франка, 

буд. 21. Якщо необхідно отримати більше ніж один кваліфікований сертифікат 

відкритого ключа, до цього пакету документів додається супроводжувальний 

лист із зазначенням  необхідної кількості сертифікатів. Детальніше в пункті 

І.Одержання послуг КЕП вперше 

Для Замовників, які мають декілька сертифікатів з різним терміном дії, 

може статися, що одночасно буде діяти договір «Про надання інформаційних 

послуг ЕЦП» (до завершення строку чинності отриманих за цим договором 

сертифікатів) та Договір про надання інформаційних послуг кваліфікованого 

електронного підпису. Надалі відповідно до Договору про надання 

інформаційних послуг кваліфікованого електронного підпису, укладеним після 

01.01.201 , рахунки будуть формуватись за листом (Додаток 4). 

Для отримання рахунку необхідно доправити до філії «ГІОЦ» 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» лист (Додаток 4). На підставі листа буде сформовано 

рахунок за інформаційні послуги КЕП, якщо Замовник по договору має 

сертифікати, строк чинності яких ще не закінчився. 

Якщо Замовник не має чинних сертифікатів і відповідно термін дії 

договору про надання інформаційних послуг КЕП припинився, рахунок за 

інформаційні послуги КЕП формується при укладанні нового договору. 

Увага!!! Завчасно надсилайте листи для отримання рахунків. 

Переглянути строк чинності сертифіката можна: 

 з використанням ПЗ «ІІТ Користувач ЦСК-1» шляхом використання 

пункту меню «Особистий ключ»/«Переглянути власний сертифікат» 

(після зчитування особистого ключа в окремому вікні відображаються 

дані відповідного сертифікату). 

 на веб-сайті ЦСК Укрзалізниці (http://csk.uz.gov.ua) в розділі «Пошук 

сертифікатів», якщо підписувач дав згоду на публікацію сертифіката 

(п. 14 заяви на формування ключів та посиленого сертифіката); 

 в сертифікаті, який знаходиться на носії (оптичний диск, з’ємний диск 

(Flash пам’ять)) подвійним натисканням лівою кнопкою миші на файлі  



EU-5FA2C5F8F37805D904000000XXXX0X00XX0X0X00.cer (файл 

записується на носій підписувача за бажанням); 

 в сертифікаті, надрукованому на фірмовому бланку (надається за 
бажанням підписувача); 

При зчитуванні особистого ключа за 10 днів до завершення строку чинності 

відповідного сертифіката в ПЗ «ІІТ Користувач ЦСК-1» з’являється 

повідомлення «Строк чинності власного сертифіката та термін дії особистого 

ключа закінчується менше ніж за 10 днів». 

Лист для отримання рахунку (по можливості роздрукований на 

фірмовому бланку) попередньо відправити на факс за номером (044) 465-09-79 

(приймальня, факс працює в автоматичному режимі) або його відскановану 

копію на адресу електронної пошти in.gioc@uz.gov.ua (в темі відправки 

вказати: «Про надання інформаційних послуг КЕП» від «повна назва 

підприємства»). Оригінал листа надіслати (поштою, кур’єром або іншим 

способом) на адресу: 01030, м. Київ, Шевченківський район, вул. І. Франка, 

буд. 21, Філія «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця». 

Листи Замовника, після отримання факсом або електронною поштою, 

реєструються та передається в сектор з договірної роботи фінансово-

економічного відділу філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» (тел. (044) 465-09-42, 

309-61-68, 309-61-80) для формування рахунків і відправки їх Замовнику 

факсом або електронною поштою. Оригінал рахунку надсилається Замовнику 

Укрпоштою. Два примірники акта виконаних робіт надсилаються Укрпоштою 

після одержання Замовником послуг КЕП. 

Після оплати послуг підписувач особисто, або його представник з 

відповідними повноваженнями, з платіжною квитанцією про сплату 

(завіреною печаткою банку або підприємства), копією виписки або витягу з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

пакетом документів, необхідних для формування посиленого сертифіката 

відкритого ключа прибуває до Головного пункту реєстрації ЦСК 

Укрзалізниці, або до одного з пунктів реєстрації у відділеннях філії «ГІОЦ». 

При собі мати: 

 паспорт; 

 документ, що засвідчує особу (наприклад посвідчення, права водія, 
студентський квиток, перепустка тощо), для отримання в обмін електронної 

перепустки для проходу до Головного пункту реєстрації; 

 заяву на формування ключів та кваліфікованого сертифіката 
відкритого ключа встановленого зразка (заява заповнюється та підписується 

особисто кожним підписувачем (власником ключа КЕП) та керівником 

юридичної особи і завіряється печаткою);  

 заяву на скасування сертифіката відкритого ключа якщо строк 

чинності сертифіката ще не закінчився і підписувач при формуванні ключів та 

нового (наступного) сертифіката надає  носій, який містить діючий 

особистий ключ; 

 копію паспорта підписувача, засвідчену власноручним підписом 
власника паспорту (якщо сталися якісь зміни з часу отримання попереднього 

сертифіката); 



 довіреність уповноваженої особи на право здійснення процедури 

формування сертифіката підписувача, якщо підписувач не має можливості 

особисто прибути до пункту реєстрації; 

 носій для запису посилених сертифікатів відкритого ключа ЕЦП, 

програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» (за бажанням підписувача). 

 

Додатки з формами листів наведені нижче. 

 

Контактна інформація  

Розклад роботи ЦСК Укрзалізниці:  

Пн-Чт з 08:00  до 17:00;  

Пт  з  08:00 до 15:45;  

Сб, Нд - вихідний; 

Обідня перерва з 12:00 до 12:45. 

Головний пункт реєстрації: 

01030, м. Київ, Шевченківський район, вул. І. Франка, буд. 21 

Тел. (044) 465-39-03, 465-39-05, факс (044) 465-09-79. 

Прийом звернень на блокування посилених сертифікатів відкритих 

ключів цілодобово за тел. (044) 465-09-46, 465-09-47. 

Пункти реєстрації:  

Виробничий підрозділ «Харківське відділення» філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» 

м. Харків, вул. Конарєва, буд. 15, к. 207 (057) 724-43-46; 

Виробничий підрозділ «Львівське відділення» філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» 

м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1, к. 30  (032) 226-30-47, 226-27-40; 

Виробничий підрозділ «Дніпровське відділення» філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» 

м. Дніпро, пров. Січовий, буд. 4, к. 110, (056) 793-26-80, 793-24-38; 

Виробничий підрозділ «Одеське відділення» філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» 

м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 23, к. 216, (048) 727-08-33. 



Додаток 1  

 

Директору філії «ГІОЦ»  

АТ «Укрзалізниця» 

Войтку О.С. 

 

 

 

 

Просимо сформувати _________кваліфікованих сертифіката(ів) відкритогоключа. 
(кількість) 

Ідентифікаційний код юридичної особи ______________. 
(код ЄДРПОУ) 

Рахунок просимо відправити на факс № __________________ або 

на e-mail ______________________. 

 

 

 

_____________________                                  ______________                      ___________________________________ 

     (посада керівника юридичної особи)                                                (підпис)                                                 (ініціали, прізвище ) 
 

М.П. 

 



Додаток 2 

 

Директору філії «ГІОЦ»  

АТ «Укрзалізниця» 

Войтку О.С. 

 

 

 

Відповідно до договору № _____________________ від __________ 

про надання інформаційних послуг кваліфікованого електронного підпису 

просимо надати рахунок на формування додатково _______ кваліфікованого(их) 
(кількість) 

сертифікату(ів) відкритого ключа. 

Ідентифікаційний код юридичної особи _______________. 
(код ЄДРПОУ) 

Рахунок просимо відправити на факс № __________________ або 

на e-mail ______________________. 

 

 

 

_____________________                                  ______________                      ___________________________________ 

     (посада керівника юридичної особи)                                                (підпис)                                                 (ініціали, прізвище ) 
 

М.П. 



Для договорів, укладених після 01.01.2019 

Додаток 3 

 

Директору філії «ГІОЦ»  

АТ «Укрзалізниця» 

Войтку О.С. 

 

 

Відповідно до договору № ____________________ від _________ про 

надання інформаційних послуг кваліфікованого електронного підпису просимо 

надати рахунок на повторне формування нового кваліфікованого сертифікату 

відкритого ключа протягом терміну дії сертифіката ключа у зв’язку з 

________________________________________. 
( зміною даних, пошкодженням носія, компрометацією особистого ключа) 

Ідентифікаційний код юридичної особи _______________. 
(код ЄДРПОУ) 

Рахунок просимо відправити на факс № __________________ або 

на e-mail ______________________. 

 

 

 

_____________________                                  ______________                      ___________________________________ 

     (посада керівника юридичної особи)                                                (підпис)                                                 (ініціали, прізвище ) 
 

М.П. 

 

 

 

 

Для договорів, укладених до 31.12.2018 

Директору філії «ГІОЦ»  

АТ «Укрзалізниця» 

Войтку О.С. 

 

 

Відповідно до договору № ______________________ від ____________ 

про надання інформаційних послуг ЕЦП просимо надати рахунок на повторне 

формування нового посиленого сертифікату відкритого ключа протягом 

терміну дії сертифіката ключа у зв’язку з _______________________________. 
( зміною даних, пошкодженням носія, компрометацією особистого ключа) 

Ідентифікаційний код юридичної особи _______________. 
(код ЄДРПОУ) 

Рахунок просимо відправити на факс № __________________ або 

на e-mail ______________________. 

 

 

 

_____________________                                  ______________                      ___________________________________ 

     (посада керівника юридичної особи)                                                (підпис)                                                 (ініціали, прізвище ) 
М.П. 



Додаток 4 

 

Директору філії «ГІОЦ»  

АТ «Укрзалізниця» 

Войтку О.С. 

 

 

 

У зв’язку з закінченням терміну дії існуючого(их) сертифікату(ів) 

відповідно до договору № ___________________________від________________ 

про надання інформаційних послуг кваліфікованого електронного підпису 

просимо надати рахунок на формування _______ нового(их) кваліфікованого(их) 
кількість) 

сертифікату(ів) відкритого ключа. 

Ідентифікаційний код юридичної особи _______________. 
 (код ЄДРПОУ) 

Рахунок просимо відправити на факс № __________________ або 

на e-mail ______________________. 

 

 

 

_____________________                                  ______________                      ___________________________________ 

     (посада керівника юридичної особи)                                                (підпис)                                                 (ініціали, прізвище ) 
 

М.П. 

 


