
 
 

Порядок блокування та скасування  

кваліфікованого сертифіката ключа заявника 

 

Державною судовою адміністрацією України та Державною податковою 

службою України видано спільний наказ від 26 лютого 2013 року № 30/44  

"Про затвердження Порядку надання судам загальної юрисдикції інформації про 

реєстраційні номери облікових карток платників податків боржників та 

стягувачів". 

Відповідно до пункту 4 цього наказу Державна податкова служба України 

забезпечує безкоштовне надання суддям та відповідальним працівникам апаратів 

судів електронних цифрових підписів у встановленому порядку. Надання ключів 

електронного цифрового підпису здійснює Інформаційно-довідковий департамент 

Міндоходів на безоплатній основі. 

Порядок генерації ключів, формування, блокування, скасування та 

поновлення кваліфікованого сертифіката ключа заявника здійснюються відповідно 

до Регламенту Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг 

Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (із змінами) (далі – 

Регламент).https://acskidd.gov.ua/download/reglament/Vutyag_Reglament_EDP.pdf 

Відповідно до пунктів 6.7.3., 6.7.4. та 6.7.5. Регламенту здійснюється 

блокування/скасування кваліфікованого сертифіката. 

https://acskidd.gov.ua/reglament#k55 

Пункти 6.7.4. та 6.7.5. Регламенту передбачають можливість здійснити 

блокування/скасування кваліфікованого сертифіката за заявою у письмовій формі 

або за електронним запитом. 

В свою чергу відповідно до пункту 6.7.3. Регламенту, блокування/скасування 

кваліфікованого сертифіката можливо за заявою в усній формі. 

Заява на блокування чи скасування кваліфікованого сертифіката в усній 

формі подається користувачем до Надавача засобами телефонного зв’язку за 

номером, який опублікований Надавачем на власному офіційному інформаційному 

ресурсі, при цьому користувач повинен повідомити адміністратору реєстрації 

наступну інформацію: 

– ідентифікаційні дані власника та серійний номер кваліфікованого 

сертифіката; 

– ключову фразу голосової автентифікації. 

Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації 

(збігу голосової фрази та ідентифікаційних даних користувача з інформацією в 

реєстрі користувачів). 

Усна заява може бути подана цілодобово. 

Обробка усної заяви на блокування кваліфікованого сертифіката та 

інформування його власника здійснюється протягом тридцяти хвилин з моменту 

подання заяви. 

Вищезазначена процедура блокування/скасування кваліфікованого 

сертифіката здійснюється за заявою в усній формі за телефоном: 0 800 501 007 

(напрямок 4, 6) для отримання консультацій тел.: (044) 284-00-10 для блокування 



 
 

та скасування кваліфікованих сертифікатів факс: (044) 284-09-35 

inform@acskidd.gov.ua 

 

Порядок скасування, блокування та поновлення кваліфікованого сертифіката 

відкритого ключа електронного підпису чи печатки 

 

Регламент роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг 

Державної казначейської служби України (далі – Регламент) розроблено відповідно 

до Закону України від 05.10.2017 № 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги», 

Вимог у сфері електронних довірчих послуг, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.11.2018 № 992, Порядку використання електронних 

довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749.  

Обставини та порядок зміни статусу (скасування, блокування, поновлення) 

кваліфікованого сертифіката відкритого ключа електронного підпису чи печатки 

врегульовано Регламентом. 

Скасування, блокування та поновлення кваліфікованого сертифіката 

відкритого ключа здійснюється у випадках, передбачених частиною першою статті 

25 Закону, на підставі заяви про зміну статусу кваліфікованого сертифіката 

відкритого ключа електронного підпису чи печатки, та відповідно до додатку 2  

Регламенту. 

Скасування, блокування та поновлення кваліфікованого сертифіката 

відкритого ключа здійснюється адміністратором сертифікації на підставі заяви 

(додаток 2) або усного звернення засобами телефонного зв’язку. 

Адреса офіційного електронного інформаційного ресурсу:  

https://ca.treasury.gov.ua/  
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