
Додаток 2 

до наказу ІДД ДПС 

30.05.12 № 74/Ц 

 

ЗАЯВА–ПРИЄДНАННЯ   

до договору “Про надання послуг електронного цифрового підпису” 

 

Договір приєднання, визначений у цій Заяві, укладається лише шляхом приєднання уповноваженого 

представника юридичної особи, фізичної особи - підприємця чи її уповноваженого представника або фізичної 

особи – громадянина (далі - Замовника) до запропонованого Договору в цілому, причому Замовник не може 

запропонувати свої умови цього Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його 

положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення. 

Заява заповнюється у двох оригінальних  примірниках  українською мовою, друкованими  літерами та 

приймається, якщо немає виправлень чи необумовлених зауважень. 

Замовник, який діє на законних підставах, підписавши  цю Заяву-приєднання укладає Договір “Про 

надання послуг електронного цифрового підпису” (далі - Договір), розміщений на офіційному веб-сайті 

Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової 

служби (АЦСК ІДД ДПС) Виконавця - www.cskidd.gov.ua, шляхом приєднання до всіх його умов в цілому. 

З моменту підпису Замовником цієї Заяви-приєднання та прийняття її Виконавцем, Замовник та 

Виконавець набувають прав та обов’язків визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання 

(неналежне виконання). 

Підписавши цю заяву Замовник засвідчує: 

 ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють порядок надання послуг; 

 повне розуміння змісту Договору, значень термінів і всіх його умов; 

 вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, визначених на офіційному сайті шляхом 

приєднання до нього в повному обсязі. 

Відповідно до Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про 

електронний цифровий підпис”, підписаний електронним цифровим підписом Виконавця електронний Договір 

(розміщений на офіційному сайті АЦСК Виконавця) є оригінальним примірником, має повну юридичну силу та не 

може бути заперечений Виконавцем чи Замовником виключно через те, що він має електронну форму. 

Відповідно до Закону України від 22 травня 2003 року № 852 «Про електронний цифровий підпис» з 

метою надання послуг електронного цифрового підпису Замовник надає  Виконавцю, в особі АЦСК ІДД ДПС, 

згоду на оброблення (збирання, накопичення, зберігання) персональних даних Замовника (підписувачів 

Замовника), викладених у цій заяві та інших документах (заявах) передбачених Регламентом АЦСК ІДД ДПС та 

необхідних для реєстрації та формування посиленого(-них) сертифікату(-тів) ключа електронного цифрового 

підпису. 

Додатково Замовник надає АЦСК ІДД ДПС згоду на вільне поширення даних, визначених у посиленому 

сертифікаті відкритого ключа електронного цифрового підпису Замовника, необмеженому колу осіб, у тому числі 

на їх публікацію на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДПС – www.cskidd.gov.ua.    



продовження Додатку 2 

РЕКВІЗИТИ ЗАМОВНИКА: 

Повне найменування Замовника – юридичної особи або ПІБ без скорочень фізичної особи: 

                              

                              

                              

                              

Скорочене найменування Замовника: 

                              

                              

                              

 
Юридична адреса (місце проживання для фізичної особи): 

Поштовий індекс:       

Область:                         

Населений пункт (м., 

смт, сел., хут.) назва: 

                        

                        

Вулиця: 
                        

                        

Будинок:     Корпус:     Офіс / квартира:        

 
Фактична адреса: 

Поштовий індекс:       

Область:                         

Населений пункт (м., 

смт, сел., хут.) назва: 

                        

                        

Вулиця: 
                        

                        

Будинок:     Корпус:     Офіс / квартира:        

 
Код ЄДРПОУ:         - для юридичних осіб 

 
Код платника податків:           - для фізичних осіб 

                                                     
Паспортні дані фізичних осіб: 

                               

                              

                              

                              

 
Засоби зв’язку: 

Телефони: 
          Факс:           

                       

E-mail: 
                       

                       

 
ПІДПИС ЗАМОВНИКА  

  
 Дата:  
               

 

             __  __  /  __  __  /  __  __  __  __ 

Підпис керівника (фізичної особи): 

 

 

                                                            

 

                                                              МП 

Посада, ініціали, прізвище: 
  

________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
ВІДМІТКА ВИКОНАВЦЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ-ПРИЄДНАННЯ 

 

Заява  приєднання до договору про надання послуг: № __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   від   __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 
Адміністратор реєстрації  __________________________________     /________________________/ 


