ДОГОВІР №_______
про надання послуг електронного цифрового підпису
м. Київ

“____”_____________ 201_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП", в подальшому
"Виконавець", в особі директора __________________________, який діє на підставі _______________________,
з
однієї
сторони,
та
__________________________________________________________________
в подальшому "Замовник", що діє на підставі __________________________________________ з другої сторони,
що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом його підписання, при вживанні разом – "Сторони", уклали
цей договір про надання послуг електронного цифрового підпису, далі – "Договір", про наступне:
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір є договором приєднання (відповідно до ст. 634 ЦК України) і може бути укладений
лише шляхом приєднання Замовника до всіх його умов в цілому. Сторона, що приєдналась, не може
запропонувати свої умови договору.
Договір опубліковується шляхом розміщення на сайті центру сертифікації ключів (ЦСК) Виконавця:
http://ca.upg.kiev.ua.
1.2. Надання послуг електронного цифрового підпису регламентується цим Договором, Законом
України від 22.05.2003р. № 852-IV "Про електронний цифровий підпис". Правилами посиленої сертифікації,
затвердженими наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби
безпеки України від 13.01.2005р. № 3 (у редакції наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем
та захисту інформації Служби безпеки України від 10.05.2006р. № 50) та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України за № 104/10384 від 27.01.2005р. (надалі – Правила посиленної сертифікації) , постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. № 680 "Про затвердження Порядку засвідчення наявності
електронного документа (електронних даних) на певний момент часу", Регламентом роботи центру сертифікації
ключів Виконавця (далі – Регламент ЦСК) та встановленими Виконавцем обмеженнями щодо використання
електронного цифрового підпису Замовником (надалі – обмеження ЕЦП), іншими нормативними актами.
1.3. Всі терміни вживаються у значенні, встановленому нормативно правовими актами в п.1.2 цього
Договору.
Замість терміну "акредитований центр сертифікації ключів", в цьому Договорі вживається скорочення –
ЦСК.
Замість терміну "посилений сертифікат відкритого ключа", надалі в цьому Договорі вживається
скорочений термін – "сертифікат відкритого ключа".
Термін “негайно інформувати Виконавця” означає, що Замовник повинен повідомити Виконавця в
найкортоший час, який не може перевищувати 24 години.
1.4. Замовник за цим договором є заявником та підписувачем у розумінні Правил посиленої
сертифікації.
1.5. Сторони домовились, що електронний цифровий підпис, створений з використанням особистого
ключа підписувача, отриманого від Виконавця, та відповідного йому сертифіката відкритого ключа (далі –
сертифіката ключа), чинного на момент накладення електронного цифрового підпису за допомогою засобу
цифрового підпису, за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису або печатки.
Розділ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. У відповідності до цього Договору та на підставі Заяви на формування сертифіката ключа
підписувача, які надаються у вигляді документів на папері або у вигляді електронних документів, завіреного
електронним цифровим підписом, Виконавець надає Замовнику послуги електронного цифрового підпису (далі
– ЕЦП), а Замовник своєчасно приймає та оплачує надані послуги.
2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем:
- реєстрацію Замовника;
- обслуговування сертифікатів ключів Замовника (зберігання, скасування, блокування та поновлення
сертифікатів ключів),
- формування відповідних сертифікатів відкритих ключів підписувачів;
- публікування сертифікатів відкритих ключів (за згодою Замовника) на сайті;
- управління статусом сертифікатів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів;
- надання послуг фіксування (штемпелювання) часу;
- надавати допомогу при генерації особистих ключів та вживати заходи щодо забезпечення безпеки
інформації під час генерації;
- надання Замовнику надійних засобів електронного цифрового підпису;
- надання Замовнику засобів генерації особистих і відкритих ключів;
- консультаційні послуги у сфері ЕЦП.

Розділ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Права та обов’язки Замовника і Виконавця визначені нормативно правовими актам передбаченими
у п.1.2 цього Договору.
3.2. Виконавець зобов’язується:
3.2.1
якісно та своєчасно надавати Замовнику послуги, визначені цим Договором;
3.2.2
використовувати для надання послуг ЕЦП надійні засоби електронного цифрового
підпису;
3.2.3
формувати і видавати Замовнику сертифікати ключів в електронній формі;
3.2.4
забезпечувати захист персональних даних, отриманих від Замовника;
3.2.5
приймати від Замовника заяви про скасування, блокування та поновлення сертифікатів
ключів;
3.2.6
перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифікатів
ключів та зберігати документи, на підставі яких були скасовані, блоковані та поновлені сертифікати ключів;
3.2.7
своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати ключів у передбачених
відповідними нормативними актами та/або Регламентом ЦСК випадках;
3.2.8
забезпечувати можливість цілодобового, вільного доступу Замовника з використанням
телекомунікаційних мереж загального користування до:
- сертифікатів ключів Замовника та даних про статус цих сертифікатів ключів;
- сертифікатів ключів Виконавця;
- сертифікатів ключів інших підписувачів, що обслуговуються у ЦСК Виконавця (і, які дали на це згоду)
та даних про статус сертифікатів ключів цих підписувачів.
3.2.9
генерувати відкриті та особисті ключі Замовника або надавати Замовнику допомогу в їх
генерації і вживати заходи щодо забезпечення безпеки інформації під час генерації.
3.2.10 надавати консультації Замовнику з питань, пов'язаних з ЕЦП.
3.4. Виконавець має право:
3.4.1
отримувати від Замовника та перевіряти інформацію, необхідну для формування і
обслуговування сертифікатів ключів Замовника;
3.4.2
вимагати від Замовника усунення порушень:
- умов даного Договору;
- умов Регламенту ЦСК та обмежень ЕЦП;
3.4.3
у визначених Регламентом ЦСК та цим Договором випадках, скасовувати, блокувати,
поновлювати сертифікати ключів;
3.4.4
у порядку визначеному умовами цього договору вимагати від Замовника прийняття та
оплати послуг.
3.4.6
змінювати тарифи на послуги в односторонньому порядку з обов’язковим розміщенням на
сайті ЦСК.
3.4.7
достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором.
3.5. Замовник зобов’язується:
3.5.1
ознайомитись з положеннями Регламенту ЦСК на офіційному сайті ЦСК
http://ca.upg.kiev.ua);
3.5.2
надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для формування сертифікатів ключів
Замовника;
3.5.3
своєчасно оплачувати та отримувати послуги ЕЦП;
3.5.4
використовувати або забезпечити використання особистого ключа виключно за його
призначенням, визначеним у сертифікаті ключа;
3.5.5
зберігати або забезпечити зберігання особистого ключа у таємниці та у спосіб, що
унеможливлює ознайомлення з ним інших осіб;
3.5.7
негайно інформувати Виконавця про факт компрометації особистих ключів, згенерованих
Замовнику за цим Договором;
3.5.8
не використовувати або забезпечити не використання особистого ключа у разі його
компрометації;
3.5.9
негайно інформувати Виконавця про факти виявлення неточностей або зміни даних у
сертифікатах ключів, сформованих Замовнику;
3.5.10 негайно інформувати Виконавця про зміну даних, зазначених в Заяві на формування
сертифікатів Замовнику;
3.5.11 використовувати або забезпечити використання надійних засобів електронного цифрового
підпису для формування та перевірки електронного цифрового підпису.
3.6. Замовник має право:
3.6.1
вимагати від Виконавця виконання умов договору та Регламенту АЦСК;
3.6.2
письмово відмовитись від публікації посилених сертифікатів відкритих ключів.
3.6.3. оскаржити дії чи бездіяльність ЕЦП у судовому порядку.

Розділ 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЦП
4.1 Підставою про надання послуг є отримання ЦСК всіх документів, перелік та порядок надання яких
визначений Регламентом ЦСК, а також оплачений рахунок-фактура.
4.2 Реквізити підписувача та призначення ключа визначається Замовником у Заяві на формування
сертифіката, яка є підставою для формування сертифікату ключа підписувача.
4.3 Порядок надання послуг ЕЦП визначається в Регламенті ЦСК.
Розділ 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
5.1. Послуги ЕЦП та їх вартість наведені в Додатку № 1 до даного Договору.
5.2. Оплата послуг ЕЦП здійснюється Замовником на підставі рахунку - фактури Виконавця шляхом
безготівкового розрахунку, відповідно до тарифного плану.
5.3. Оплата вартості послуг ЕЦП здійснюється у вигляді стовідсоткової передоплати протягом 5-ти
банківських днів з дня виставлення рахунку.
5.4. Про зміну вартості послуг, склад тарифного плану, умов оплати Виконавець повідомляє
Замовника шляхом розміщення такої інформації на офіційному сайті ЦСК http://ca.upg.kiev.ua).
5.5. У разі зміни тарифного плану, протягом строку дії даного Договору, перерахунок вже оплачених
послуг не проводиться.
Розділ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору
у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно
сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї
заходів для належного виконання свого зобов’язання.
6.3. У разі порушення строку та/або умов оплати послуг, Замовник сплачує на користь Виконавця
пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від розміру несвоєчасно чи неповно сплаченої суми, за кожний
день прострочення платежу.
6.4. У разі порушення Виконавцем строків надання послуг Виконавець несе відповідальність,
передбачену нормами чинного законодавства України.
6.5. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була спричинена
Замовнику неналежною роботою програмного забезпечення Виконавця в разі, якщо неналежна робота
програмного забезпечення була викликана несанкціонованим втручанням у роботу автоматизованої системи
Замовника, дією "вірусних програм" або неякісним програмним забезпеченням Замовника.
6.6. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути спричинена
Замовнику та (або третім особам) у разі невиконання або неналежного виконання Замовником цього Договору
та чинного законодавства України з питань надання послуг ЕЦП.
6.7. Виконавець не несе відповідальності за будь-які операції з особистими ключами Замовника,
здійснені після компрометації його особистих ключів, упродовж двох годин з моменту надходження від
Замовника відповідного повідомлення про факт компрометації та ідентифікації встановленим чином
Замовника Виконавцем, а також у разі неповідомлення Виконавця про факт компрометації особистих ключів
Замовника.
6.8. Гарантії з боку Виконавця забезпечуються коштами, внесеними на спеціальний рахунок для
забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані Замовнику внаслідок неналежного виконання
Виконавцем своїх зобов'язань.
6.9. Сторони будуть звільнені від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань за цим Договором, внаслідок обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха (пожежі, повені,
землетруси тощо), військові дії, революції, епідемії, або втручання з боку компетентних державних органів,
змін у чинному законодавстві, а також інших обставин надзвичайного характеру, які виникли після підписання
цього Договору, та які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.
Сторона, яка підпала під дію форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону
впродовж 5 (п’яти) календарних днів про настання форс-мажорних обставин та про можливий термін їх
припинення.
Строк виконання зобов’язань відкладається на термін дії таких обставин.
6.10.
Факт настання та термін дії форс-мажорних обставин підтверджується висновком
(сертифікатом) Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу.
6.11.
Якщо обставини, передбачені п. 6.10 будуть тривати понад 60 (шістдесят) календарних днів,
Сторони повинні вирішити питання відносно припинення дії цього Договору або узгодження строку виконання
обов’язків за цим Договором.
6.12.
Якщо Сторони не дійдуть згоди, то Сторона, що не підпала під дію обставин непереборної
сили, має право розірвати цей Договір на підставі письмового повідомлення про це (рекомендованим листом,
телексом, факсом, телеграмою) іншої Сторони за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання.

Розділ 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕУКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ
7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до дати закінчення строку
чинності усіх сертифікатів ключів Замовника, сформованих за цим Договором.
7.2. Договір втрачає чинність без додаткових узгоджень Сторін у випадку:
- закінчення строку дії усіх сертифікатів ключів Замовника, сформованих за цим Договором;
- скасування усіх сертифікатів ключів Замовника, сформованих за цим Договором.
7.3. Дія цього Договору достроково припиняється:
- за обопільною згодою Сторін;
- за рішенням суду, що вступило в законну силу;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
7.4. Дію даного Договору може бути припинено за взаємною згодою Сторін. Сторона, що ініціює
припинення Договору зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять)
календарних днів до бажаної дати припинення Договору.
7.5. Сторона має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку в разі порушення його
умов другою Стороною. При цьому Сторони виконують всі свої зобов’язання, що виникли до дня розриву.
7.6. У разі дострокового припинення чи розірвання цього Договору всі чинні сертифікати ключів
Замовника скасовуються Виконавцем в день припинення (розірвання) Договору в односторонньому порядку.
7.7. У випадках, не врегульованих цим Договором та додатками до нього, Сторони керуються чинним
в Україні законодавством.
7.8. Цей Договір складений українською мовою, на п’яти сторінках, в двох оригінальних примірниках,
які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
Розділ 8. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ.
8.1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей з питань, що становлять предмет цього Договору
або у зв’язку з ним, Сторони будуть вживати всіх можливих заходів для їх вирішення шляхом переговорів.
8.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі спори та розбіжності, що виникають при виконанні
цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
Розділ 9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.
9.1.
Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з
операціями, які відбуваються відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією.
9.2.
Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової
згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів,
документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків та інших обов’язкових
платежів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Розділ 10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
10.1. Укладенням цього Договору Замовник засвідчує, що:
10.1.1 він ознайомлений із документами, зазначеними в п. 3.5.1 цього Договору, а також – з
умовами обслуговування сертифікатів, і не має запитань та заперечень щодо їх форми і змісту;
10.1.2 він погоджується із наданням Виконавцем сертифікатів відкритих ключів, сформованих
для Замовника, іншим особам, у відносинах із яким Замовник використовує електронний цифровий підпис,
ключі якого сертифіковані відповідно до цього Договору;
10.1.3 він погоджується із наданням Виконавцем інформації про статус сертифікатів відкритих
ключів, сформованих для Замовника (чинний, скасований або блокований), будь-яким іншим особам, які
звертаються до Виконавця за отриманням цієї інформації;
10.1.4 він погоджується на надання вільного доступу до сформованих для Замовника
сертифікатів ключів іншим користувачам, шляхом розміщення інформації про сертифікат на сайті ЦСК:
http://ca.upg.kiev.ua, якщо така згода виражена Замовником шляхом обрання відповідної позначки при
формуванні запиту на сертифікацію ключа, а також у випадку, коли таке надання є обов’язковим відповідно до
правил роботи систем електронного документообігу державних органів, які є учасниками спільного із
Замовником документообігу;
10.1.5 йому повідомлено про всі визначені у сертифікаті ключа обмеження щодо його
використання;
10.1.6 він надав повну та дійсну інформацію, необхідну для формування сертифікату ключа;
10.1.7 він не може запропонувати свої умови для цього Договору, у відповідності до ст. 634
Цивільного Кодексу України.
10.2. Підписання цього Договору свідчить про згоду Замовника на здійснення аудіозапису всіх
телефонних дзвінків Замовника (осіб, що належать до Замовника) до Виконавця, зокрема, для підтвердження
факту здійснення голосової аутентифікації Замовника при блокуванні його сертифікатів ключів.

Розділ 11. ДОДАТКИ
11.1. Додаток № 1.
Розділ 12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

ТОВ "ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП"

________________________________

Юридична адреса:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 71
Фактична адреса:
03056, м. Київ, пров. Індустріальний, 23, офіс 301
р/р 26006315225700 в ПАТ "УкрСиббанк"
у м. Харкові
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 34925642
Свід. ПДВ № 200008713
ІПН 349256426598
тел./факс (044) 361-57-79

Юридична адреса:
________________________________
Фактична адреса:
________________________________
________________________________
________________________________
_______________МФО____________
Код ЄДРПОУ____________________
Свідоцтво ПДВ №________________
ІПН____________________________
тел. ____________________________

Від Виконавця
________________________________

Від Замовника
________________________________

_______________/________________/

______________/________________/

Додаток №1
до договору про надання послуг електронного
цифрового підпису

Тарифи за послуги акредитованого центру сертифікації ключів
ТОВ «Юкрейн Проперті Групп»
1. Основні послуги
№
з/п

Найменування послуги

1

Надання послуг електронного
цифрового підпису (реєстрація нового
абонента).

Вартість, грн. (з ПДВ) за послугу
з надання 1-го електронного цифрового підпису
«Необмежений»

ЦСК UPG PKI - UA
100,00

2. Носії ключової інформації, що пропонуються
№
з/п
1
2
3
4

Назва носія

Вартість, грн. (з ПДВ) за одиницю носія

Запис інформації на компакт-диск (CD-R)
(з наданням носія).
Запис інформації на смарт-карту (з наданням
носія).
Запис інформації на USB Flash-накопичувач
(з наданням носія).
Запис інформації на захищений носій
(з наданням носія).

4,00
40,00 – 100,00*
80,00
200,00 – 300,00*

*ціна залежить від кількості захищених носіїв.

3. Додаткові послуги
№
з/п
1
2
3
4
5

Найменування послуги
Підтвердження дійсності ЕЦП електронних документів, за
зверненням осіб, які не є клієнтами ЦСК "UPG PKI".
Перевидача одного сертифікату (на той же строк дії, який
був) у зв'язку зі зміною даних у сертифікаті, поломкою
носія, що не пов’язано з компрометацією ключа.
Виїзд спеціаліста акредитованого центру до
Замовника в межах міста.
Додаткові умови виїзду спеціаліста акредитованого
центру до Замовника за межі міста (вартість кожного
кілометру за межі міста).
Вартість роботи спеціаліста центру за годину.

Від Виконавця
________________________________
_______________/________________/

Вартість, грн. (з ПДВ) за одиницю послуги
50,00
50,00
85,00
3,00
85,00

Від Замовника
________________________________
_______________/________________/

