
У ЧИЇХ РУКАХ МАЙБУТНЄ?  

Більшість молоді вважає, що їхня пенсія ще далеко попереду, тому можна й не 

замислюватися над тим, що буде років за 25. Дехто переконує, що жити потрібно тут і зараз, 

а про майбутню пенсію і чути не хоче. Між тим, у торговельних мережах і досі більшість 

працівників оформлені підприємцями, що виконують послуги на замовлення мереж. 

Підприємці-фізичні особи повинні укладати з найманими працівниками трудові договори і 

реєструвати їх в державній службі зайнятості. У такому випадку фізичні особи виступають 

страхувальниками найманих працівників, тому відповідно до вимог законодавства про 

оплату праці, мають виплачувати їм заробітну плату у розмірі не менше  мінімального. Як 

правило, щоб не порушувати закон, підприємці виплачують саме мінімальну заробітну 

плату, а левову частку обіцяного прибутку видають у «конвертах»- без сплати податків та 

внесків. Мінімальна заробітна плата, що фігурує у системі персоніфікованого обліку, 

дозволяє такому працівнику зарахувати місяць роботи за повний місяць страхового стажу. 

У нашій країні дуже часто приватні підприємці та ті, хто на них працює, мають офіційно 

дуже низькі заробітки. За сплаченими внесками Пенсійний фонд визначає низькі 

індивідуальні коефіцієнти, відповідно до яких будуть обчислені незначні розміри пенсій. 

Як правило, за формулою « стаж помножений на заробітну плату» підприємцям нараховують 

пенсію у розмірі менше мінімального для осіб, які втратили працездатність. Проте, 

відповідно до законодавства виплачують гарантований статтею 28 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» мінімальний розмір пенсії на рівні 

прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. 

Таким чином сама особа виступає гарантом власного пенсійного забезпечення. Кожен 

легковажний крок, зроблений сьогодні, в майбутньому буде мати наслідки. 

Бажаєте мати гідну пенсію в поважному віці- сплачуйте сьогодні внески з офіційної 

зарплатні.  

   

   

   

Здача звітності в електронній формі  

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ 

Управління Пенсійного фонду України у м. Борисполі та Бориспільському 

районі Київської області повідомляє, що з 01.01.2010 запроваджена щомісячна 

форма звітності до Пенсійного фонду (постанова правління Пенсійного фонду 

України №26-1 від 05.11.2009), а з 01.01.2011 – єдиний соціальний внесок 

(Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», постанов правління Пенсійного фонду 

України №22-2 від 08.10.2010, №18-1 від 23.06.2011, №32-3 від 25.10.2011). 

З метою своєчасного надходження персоніфікованої інформації по 

застрахованих особах у вигляді щомісячного звіту, яка використовується для 

обрахунку пенсії, просимо Вас здавати звіт в електронному вигляді з 

використанням електронно цифрових підписів. 

Перевагами такого звіту є: 



за допомогою одного програмного комплексу є можливість надавати звіти в 

різні державні органи; 

надавати звіти та одержувати підтвердження про їх одержання без 

відвідування державного органа, прямо зі свого робочого місця; 

звіти надаються тільки в електронному виді, без підтвердження на паперових 

носіях; 

немає необхідності стежити за зміною форм бланків, програмний комплекс 

вчасно оновлюється, відповідно до чинного законодавства; 

дуже проста форма складання, формування та відправки електронного 

варіанта звітності; 

час між відправленням звіту та повідомленням про його одержання 

державними органами триває не більш 2-х годин робочого часу; 

здійснюється надійне збереження архівних копій всіх електронних 

документів, пов’язаних з наданням звітності в електронній формі (у разі 

необхідності є можливість роздрукувати звіт за будь-який період). 

Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, 

з якими створено технічні умови  

 ЗАТ «Інфраструктура відкритих ключів» 

03150, м. Київ, вул. Горького, 172, 18 поверх 

Тел. (044) 599-26-67 

Веб сторінка: www.ivk.org.ua  

 «Український сертифікаційний центр» 

м. Київ, вул. Юрківська, 34Б, офіс 15 (вхід через арку) 

м. Київ, вул. Межигірська, 56, офіс 2 

Тел. (044) 206-72-10, 

(044) 206-72-47 (48, 49) 

Веб сторінка: www.ukrcc.com  

 Центр сертифікації ключів «MASTERKEY»  

03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд.3 (літ. А) 

Тел. (044) 206-13-78; 

факс: (044) 206-13-79  

Веб сторінка: www.masterkey.com.ua  

 «Українські спеціальні системи» 

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83 Б 

Тел. (044) 481-49-53, (050) 356-45-00 

Факс (044) 481-49-79 

Веб сторінка: www.uss.gov.ua  

http://www.ivk.org.ua/
http://www.ukrcc.com/
http://www.masterkey.com.ua/
http://www.uss.gov.ua/


 «Оператор електронної звітності»  

01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, н/п №43 

Тел. (050) 461-40-88, (063) 698-70-75, (096) 263-91-78 

Веб сторінка: www.zvitoperator.com.ua  

Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, 

з якими розпочато роботи по створенню технічних умов  

 ТОВ «Юкрейн Проперті Групп» 

 Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк»  

 КП «Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр» 

Дніпропетровської обласної ради  

 ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації 

залізничного транспорту України»  

УКРАЇНСЬКИЙ СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР  

 

Основні послуги  

Клієнт  Послуга  

Вартість 

послуги, 

грн.  

Термін дії Сертифікатів – 2 роки  

Юридична особа  Видача Сертифікату ЕЦП (підпис або печатка)  150  

Фізична особа  Видача Сертифікату ЕЦП (1 підпис + печатка)  144  

Фізична особа  Видача Сертифікатів ЕЦП (підпис без печатки  108  

Термін дії Сертифікатів – 1 рік  

Юридична особа  Видача Сертифікату ЕЦП (підпис або печатка)  80  

Фізична особа  Видача Сертифікату ЕЦП (1 підпис + печатка)  72  

Фізична особа  Видача Сертифікатів ЕЦП (підпис без печатки)  54  

Додаткові послуги  

Виїзд фахівця УСЦ в офіс Клієнта для надання допомоги в генеруванні 

особистих ключів і формуванні заявок на отримання Сертифікатів відкритих 

ключів, доставка комплекту документів і заявок на Сертифікацію відкритих 

ключів в реєстраційний центр і їх подальша відправка в УСЦ  

210  

Перевидача 1 Сертифікату у зв`язку з кадровими змінами реквізитів, втратою / 

пошкодженням носія з вини Клієнта  
42  

Виїзд фахівця УСЦ в офіс Клієнта для надання технічної допомоги з питань 

користування ЕЦП  
210  

У вартість основних послуг включено:  

 реєстрація Клієнта; 

 формування Сертифікату відкритого ключа; 

 надання допомоги при генерації особистих і відкритих ключів Клієнта в 

реєстраційному центрі;  

 збереження закритого ключа на носій, наданий Клієнтом;  

 надання надійних засобів ЕЦП.  

Кожен Підписувач впродовж обслуговування сертифікату відкритого ключа має право:  

 анулювати Сертифікат відкритого ключа;  



 заблокувати/анулювати дію Сертифікату відкритого ключа;  

 відновити дію заблокованого Сертифікату відкритого ключа впродовж 3 місяців з дня 

блокування;  

 отримувати дані про анулювані і заблоковані Сертифікати відкритих ключів інших 

клієнтів;  

 отримувати інформації що до чинності сформованого Сертифікату відкритого ключа;  

 отримувати консультації по використанню ЕЦП, в офісі УСЦ або по телефону.  

ЗАТ «ІНФРАСТРУКТУРА ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ»  

 

«ЗВІТНІСТЬ»  

   

Кількість сертифікатів  1 (один)  

Строк дії сертифіката  1 (один) рік  

Вартість послуги (грн.) з ПДВ  132,00  

 

Умови тарифного плану: 
 

Тарифний план «ЗВІТНІСТЬ» діє з 07.10.2008 

 

За даним тарифним планом ви отримуєте один сертифікат відкритого ключа (електронний 

цифровий підпис або електронна печатка), який маєте право використовувати виключно для 

подання всіх видів електронної звітності, а саме:  

 звітність до Державної податкової інспекції; 

 звітність до Пенсійного фонду України; 

 звітність до Державних установ, у тому числі подання відомостей до Державної 

служби України з питань захисту персональних даних та підписання документів, які 

стосуються подання електронних звітів, у тому числі підписання електронних 

договорів про подання звітів в електронній формі з ЕЦП. 

Отримати послуги ЕЦП за тарифним планом «ЗВІТНІСТЬ» мають право тільки юридичні 

особи – резиденти України.  

«ПІДПРИЄМЕЦЬ»  

   

Кількість сертифікатів  1 (один)  

Строк дії сертифіката  1 (один) рік  

Вартість послуги (грн.) з ПДВ  72,00  

 

Умови тарифного плану: 
 

Тарифний план «ПІДПРИЄМЕЦЬ» діє з 07.10.2008 

 

За даним тарифним планом ви отримуєте один сертифікат відкритого ключа (електронний 

цифровий підпис або електронна печатка), який маєте право використовувати виключно для 

подання всіх видів електронної звітності, а саме:  

 звітність до Державної податкової інспекції; 

 звітність до Пенсійного фонду України; 

 звітність до Державних установ, у тому числі подання відомостей до Державної 

служби України з питань захисту персональних даних та підписання документів, які 

стосуються подання електронних звітів, у тому числі підписання електронних 

договорів про подання звітів в електронній формі з ЕЦП. 

 

 

Отримати послуги ЕЦП за тарифним планом «ПІДПРИЄМЕЦЬ» мають право тільки 



фізичні особи-підприємці.  

Центр сертифікації ключів «MASTERKEY»  

 

№ 

з/п 

Найменування послуги  

Вартість, 

грн. (з ПДВ) 

за послугу з 

надання 1-го 

електронного 

цифрового 

підпису  

1  

Надання послуг електронного цифрового 

підпису (реєстрація нового абонента), 

забезпечення умов генерації особистого 

ключа із записом на цифровий носій 

інформації типу «компакт-диск» (CD-R), 

формування посиленого сертифікату 

відкритого ключа  

78,00  

2  

Надання послуг електронного цифрового 

підпису реєстрація нового абонента), 

забезпечення умов генерації особистого 

ключа із записом на цифровий носій 

інформації типу «смарт-карта», 

формування посиленого сертифікату 

відкритого ключа  

162,00  

3  

Надання послуг електронного цифрового 

підпису (реєстрація нового абонента), 

забезпечення умов генерації особистого 

ключа із записом на цифровий носій 

інформації типу «смарт-карта» та надання 

карт-рідера для зчитування смарт-карт, 

формування посиленого сертифікату 

відкритого ключа  

288,00  

4  

Надання послуг електронного цифрового 

підпису (реєстрація нового абонента), 

забезпечення умов генерації особистого 

ключа із записом на цифровий носій 

інформації типу «USB Flash-накопичувач», 

формування посиленого сертифікату 

відкритого ключа  

174,00  

5  

Надання послуг електронного цифрового 

підпису (реєстрація нового абонента), 

забезпечення умов генерації особистого 

ключа із записом на цифровий носій 

інформації типу «uaToken», формування 

посиленого сертифікату відкритого ключа  

327,00  

6  

Надання послуг електронного цифрового 

підпису із продовження обслуговування на 

другий рік, але не більше 2-х років з дати 

формування посиленого сертифікату 

відкритого ключа  

72,00  

 



ДП «УКРАЇНСЬКІ СПЕЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ»ОСНОВНІ ПОСЛУГИ  

 

ПОСЛУГА 

ТЕРМІН 

ДІЇ 

ПОСЛУГИ  

ВАРТІСТЬ 

ПОСЛУГИ 

РАЗОМ З ПДВ  

Формування одного 

посиленого 

сертифікату  відкритого 

ключа електронного 

цифрового підпису*  

12 місяців  60 грн.  

Формування одного 

посиленого сертифікату 

відкритого ключа електронної 

цифрової печатки*  

12 місяців  60 грн.  

Формування одного 

посиленого сертифікату 

відкритого ключа 

шифрування*  

12 місяців  БЕЗКОШТОВНО**  

Обслуговування посилених 

сертифікатів відкритого 

ключіа протягом їх дії 

(блокування, поновлення, 

скасування)  

   БЕЗКОШТОВНО  

Формування відмітки точного 

часу  
   БЕЗКОШТОВНО  

Надання інформації про 

статус сертифікату у 

реальному часі або шляхом 

формування списків 

відкликаних сертифікатів  

   БЕЗКОШТОВНО  

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ  

ПОСЛУГА  

ВАРТІСТЬ 

ПОСЛУГИ 

РАЗОМ З 

ПДВ  

Зміна паролю доступу до власного облікового 

запису веб-сервера Центру сертифікації відкритих 

ключів "УСС-Цезаріс" (далі - ЦСК)  

60 грн.  

Надання довідки стосовно чинності посиленого 

сертифікату відкритого ключа у певний проміжок 

часу або на певний момент часу  

18 грн.  

Підтвердження дійсності електронного цифрового 

підпису, електронної цифрової печатки на 

документах, що надані в електронній формі до 

ЦСК, за зверненням осіб, які не є Клієнтами ЦСК  

18 грн.  

 

 



КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА НАЛАШТУВАННЯ  
 

Виїзд фахівця до замовника з метою надання допомоги***                                  240 грн. 

ЗАХИЩЕНІ НОСІЇ  
USB – ключ                                                                                               372 грн. 

Смарт – карта                                                                                           372 грн. 

Рідер для роботи зі смарт – картами                                                          522 грн. 

* У послугу входить: 

 

1. Реєстрація Клієнта (заявника/підписувача). 

2. Формування посиленого сертифікату відкритого ключа термін дії якого становить один рік 

з моменту формування. 

3. Надання у користування надійних засобів електронного цифрового підпису. 

4. Надання консультаційної допомоги стосовно генерація ключової пари (особистого ключа 

та відповідного йому відкритого) та формування/завантаження посиленого сертифікату 

відкритого ключа у захищений файловий носій/захищений носій де міститься ключова пара 

(здійснюється у центрі сертифікації ключів, центрі реєстрації абонентів, відокремленому 

пункті реєстрації у разі отримання відповідного звернення від Клієнта). 

5. Надання консультацій стосовно використання/застосування електронного цифрового 

підпису, електронної цифрової печатки, шифрування та інших послуг, які надає ЦСК 

(здійснюється у центрі сертифікації ключів, центрі реєстрації абонентів, відокремленому 

пункті реєстрації у разі отримання відповідного звернення від Клієнта). 

** У разі отримання послуги з формування одного посиленого сертифікату відкритого ключа 

електронного цифрового підпису або отримання послуги з формування одного посиленого 

сертифікату відкритого ключа електронної цифрової печатки. На один сформований 

посилений сертифікат електронного цифрового підпису або електронної цифрової печатки 

можливо отримати лише один посилений сертифікат відкритого ключа шифрування.  

*** Виїзд фахівця до замовника з метою надання допомоги з генерації особистих та 

відкритих ключів (далі – ключів), допомоги у заповненні та оформленні документів 

необхідних для отримання послуг, які надає ЦСК, доставки комплекту документів до ЦСК, 

видачі сформованих на підставі документів посилених сертифікатів відкритого ключа, 

усунення технічних проблем, що виникли під час генерації ключів та 

встановлення/завантаження посилених сертифікатів відкритого ключа, встановлення та 

налаштування необхідного для роботи програмного забезпечення/надійного засобу 

електронного цифрового підпису (в межах міста Києва). 

 

«ОПЕРАТОР ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ»  

 

№ 

тарифного плану 

Замовник  
Вартість послуги, 

грн. на рік  

1  Юридичні особи  1950,00  

2  
Фізичні особи — підприємці, нотаріуси, 

адвокати  
595,00  

   

   

 


