ПРОЦЕДУРА ЗВЕРНЕННЯ В ЦСК ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ ЕЦП
1.1.
Ваша компанія ухвалила рішення про придбання електронно цифрового підпису і вирішила
скористатись послугами Центру сертифікації ключів "UPG PKI" ТОВ "ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП" (далі –
ЦСК), Вам, як Заявнику (особі, яка буде безпосередньо користувачем послуг ЦСК), необхідно ознайомитися
на сайті: http://ca.upg.kiev.ua з такими документами:
- Регламент роботи ЦСК;
- Документи/Обмеження при використанні електронного цифрового підпису;
- Документи/Двосторонній або Публічний договір про надання послуг ЕЦП;
- Документи/Заява на формування сертифіката відкритого ключа;
- Документи/Перелік документів, що подаються до ЦСК.
У випадку виникнення питань або для отримання необхідної консультації, Ви можете звернутися:
за телефонами 361-57-79 або написати запитання по електронній пошті info@upg.kiev.ua
Для підписання договору з ЦСК, Вам необхідно:

1.2.

завантажити з сайту ЦСК бланки Договору про надання послуг ЕЦП (Заяви про укладання
Публічного договору про надання послуг ЕЦП) та Заяву на формування сертифіката відкритого
ключа;
- заповнити та роздрукувати: два примірники Договору про надання послуг ЕЦП або Заяви про
укладання Публічного договору про надання послуг ЕЦП (номер договору не проставляти).
Внести у поля відповідні реквізити та роздрукувати, після чого поставити необхідні підписи і печатки (за
наявності);
- підготувати комплект документів згідно з переліком документів зазначених на сайті
http://ca.upg.kiev.ua.
- замовити рахунок - фактуру по телефону 361-57-79 або за електронною адресою info@upg.kiev.ua на
необхідний пакет послуг та сплатити його. Для цього додатково можуть знадобитися Вам від ЦСК
або ЦСК від Вас (наприклад, копії свідоцтва про реєстрацію або свідоцтва платника ПДВ).
-

Для отримання послуги в телефонному режимі у адміністратора реєстрації уточнюйте:

1.3.

-

надійшли кошти на рахунок за послуги згідно Договору;
погоджуєте остаточний перелік документів або ставити питання по незрозумілим або
складним моментам, якщо такі є;
узгоджуєте дату та час Вашого візиту або візиту Вашої уповноваженої (довіреної) особи до
ЦСК;
прибуваєте за адресою:м. Київ, пров. Індустріальний, 23, офіс 301, ТОВ "ЮКРЕЙН
ПРОПЕРТІ ГРУПП".

2. Реєстрація та формування сертифіката відкритого ключа
2.1.
У визначений час Ви повинні прибути до ЦСК. Адміністратор реєстрації проводить Вас у робоче
приміщення ЦСК.
2.2.
Ви передаєте необхідний пакет документів.
2.3.
Адміністратор реєстрації встановлює Вашу особу та перевіряє наявність у Вас всіх необхідних
документів. У випадку, якщо комплект документів неповний, Ваше обслуговування може бути перенесене на
іншу дату та (або) час.
2.4.
Адміністратор реєстрації за наданими Вами документами вносить дані на формування сертифіката
відкритого ключа Заявника.
2.5.
Заявник вводить необхідний пароль (код) і на носій генеруються Ваш особистий та відповідний йому
відкритий ключі. Після запису носій Вашого особистого ключа відразу передається Вам
2.6.
З моменту формування відкритого ключа він стає доступним на офіційному сайті ЦСК (у разі надання
Вами такої згоди).
2.7.
Ви повинні полишати пункт реєстрації за вимогою адміністратора реєстрації та знаходитися у
робочому приміщенні ЦСК.
2.8.
Адміністратор реєстрації після формування Вашого сертифіката запрошує Вас до пункту реєстрації та
записує на носій Вашого особистого ключа сформований сертифікат відкритого ключа. Та видає необхідні
бухгалтерські документи (рахунок, акт, податкову накладну).
2.12.
Ви залишаєте пункт реєстрації та ЦСК у супроводі адміністратора реєстрації.

