
Картка приєднання №__________ 
до Договору про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування 

кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого електронного підпису 

 
Договір про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування кваліфікованих  

сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого електронного підпису (надалі - Договір) укладається шляхом 

приєднання уповноваженого представника юридичної особи, фізичної особи-підприємця чи фізичної особи, або ж їх 

уповноважених представників (надалі - Клієнт), що мають намір отримувати послуги з обробки даних, постачання, 

видачі та обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого електронного підпису 

(надалі - КЕП), до Договору в цілому. Клієнт не може запропонувати свої умови до цього Договору, відповідно до 

ст.634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, 

Клієнт вправі відмовитись від його укладення. 

З моменту укладення Договору ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (надалі - Центр) та Клієнт 

набувають прав та обов’язків, що визначені Договором, та несуть відповідальність за їх невиконання та/або неналежне 

виконання згідно Договору, Регламенту роботи Центру та чинного законодавства України. 

Клієнт, який діє на законних підставах, підписавши Картку приєднання, підтверджує, що: 

1. Ознайомлений з Договором, який розміщений на сайті http://uakey.com.ua (надалі – сайт Центру) та 

засвідчує повне і безумовне розуміння його змісту, значення термінів і понять. 

2. Ознайомлений з матеріалами, на які є посилання в Договорі, та інформацією, що розміщена на сайті 

Центру. 

3. Виявляє вільне волевиявлення укласти Договір відповідно до всіх його умов і засвідчує, що укладення 

цього Договору спрямоване на встановлення правовідносин, що у ньому зазначені. 

4. Усвідомлює, що електронний Договір, відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України, є договором 

приєднання, тому:  

4.1. Договір укладається шляхом приєднання до нього Клієнта (Картка приєднання заповнюється, 

підписується Клієнтом i надається Центру). 

4.2. З боку Центру Договір підписано КЕП директора Кохно Валерій Валерійович та скріплено 

електронною печаткою Центру від 20.02.2019 року. 

5. Відомості, які наведені в цій Картці приєднання відповідають дійсності. 

 

 

Найменування, відповідно до 

установчих/реєстраційних документів 

  

Юридична адреса/ місце реєстрації  

Код за ЄДРПОУ/ДРФО   

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ/ 

Індивідуальний податковий номер  

  

№ поточного рахунку    

Назва банку   

МФО банку   

Телефон з кодом міста/селища   

Адреса електронної пошти    

Дата заповнення цієї картки  

(укладення договору) 

 

  

  
  

_______________________ 

(Підпис) 

  

  

  

__________________________________________________ 

  

__________________________________________________ 

ПІБ, посада уповноваженої особи  
  

МП  __________________________________________________________ 

діє на підставі  

 
  

 

http://uakey.com.ua/

