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Цент ри серт иф ікації ключів мают ь переоф ормит и власні посилені серт иф ікат и
відкрит их ключів до 18 грудня 2012 року. Ця вимога ст осуєт ься всіх суб‘єкт ів в сф ері
надання послуг елект ронного циф рового підпису – засвідчувальні цент ри,
акредит овані цент ри серт иф ікації ключів т а цент ри серт иф ікації ключів.
Про це повідомляє Цент ральний засвідчувальний орган Мініст ерст ва юст иції України
(ЦЗО).
Зокрема, ЦЗО направив лист а усім суб‘єкт ам у сф ері надання послуг елект ронного
циф рового підпису, в якому зверт ає увагу, що т ермін дії пот очного серт иф ікат а
власного відкрит ого ключа Цент рального засвідчувального органу спливає 18 грудня
2012 року о 12 годині 00 хвилин.
З мет ою безперервного ф ункціонування сист еми елект ронного циф рового підпису
Цент ри мают ь надіслат и до 18 грудня 2012 року в Мін‘юст запит и на ф ормування
нових власних посилених серт иф ікат ів відкрит их ключів.
На сьогодні Мініст ерст вом юст иції сф ормовано новий особист ий ключ цент рального
засвідчувального органу т а ст ворено усі передумови для забезпечення ф ормування
посилених серт иф ікат ів відкрит их ключів Цент рів.
Як відомо, Кабінет Мініст рів України пост ановою від 22 серпня 2012 року № 790
зобов‘язав Мініст ерст во юст иції з мет ою забезпечення безперервного
ф ункціонування сист еми елект ронного циф рового підпису здійснит и заходи щодо
генерації пари ключів (особист ий т а відкрит ий ключі) цент рального засвідчувального
органу т а ф ормування серт иф ікат а власного відкрит ого. Згідно з пост ановою, до 18
грудня 2012 р. Мін‘юст має забезпечит и ф ормування серт иф ікат ів ключів
засвідчувальних цент рів, акредит ованих цент рів серт иф ікації ключів т а цент рів
серт иф ікації ключів з використ анням нового особист ого ключа цент рального
засвідчувального органу.

