
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ У ЦСК 

 

1. ДЛЯ ПЕЧАТКИ (ШТАМПА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ) 

1.1. Заява на формування сертифікатів відкритого ключа для печатки (штампа) юридичної особи 

(фізичної особи-підприємця), підписана особою, яка уповноважена представляти інтереси  юридичної 

особи (фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) (далі - Заявник) та засвідчена печаткою юридичної 

особи (ФОП, у разі наявності). 

1.2. Оригінал установчих документів (витягів із них), що містять загальні положення, положення 

про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи 

(надається для ознайомлення тільки юридичною особою) або їх нотаріально засвідчена копія, або 

іншими відомостями відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (у редакції 

Закону України від 26.11.2015 №835-VIII), які містяться у Єдиному державному реєстрі. 

1.3. Копія свідоцтва (виписки, витягу) про державну реєстрацію юридичної особи (ФОП), 

засвідчена підписом Заявника та печаткою юридичної особи (ФОП, у разі наявності). 

1.4. Копія документа про обрання (призначення) Заявника та (або) керівника юридичної особи 

(копія наказу про призначення або відповідний протокол зборів акціонерів, тощо), засвідчена підписом 

Заявника та (або) керівника юридичної особи та печаткою юридичної особи (надається тільки 

юридичною особою). 

1.5. Копії 1-4 сторінок та сторінки, у яких вказано останнє місце реєстрації, з паспорту керівника 

юридичної особи (ФОП), засвідчені підписом керівника юридичної особи (ФОП) та печаткою 

юридичної особи (ФОП, у разі наявності); 

1.6. Два примірники договору про надання послуг ЦСК, підписані керівником юридичної особи 

(ФОП) та засвідчені печаткою юридичної особи (ФОП, у разі наявності). 

1.7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі, якщо особа є 

платником ПДВ), засвідчена підписом керівника юридичної особи (ФОП) та печаткою юридичної 

особи (ФОП, у разі наявності).  

1.8. Оригінал довіреності (бланк опублікований на сайті ЦСК), що підтверджує правомірність дій 

довіреної особи від юридичної особи (ФОП), яка подає документи у ЦСК та буде отримувати 

особистий ключ підписувача (печатки), коди доступу до нього. Довіреність роздруковується на 

оригінальному бланку юридичної особи. 

1.9. Запечатаний непрозорий конверт з парольною фразою - будь-яка фраза, слово, речення 

(можливо питання та відповідь) для ідентифікації підписувача за телефоном для тимчасового 

блокування власного сертифікату ключа ЕЦП у випадку втрати смарт–картки з ключем, тощо. 

Усі копії документів, зазначені у цьому переліку, можливо завірити встановленим чином в 

організації з обов’язковим засвідченням печаткою юридичної особи. 

При подачі документів керівник юридичної особи (фізична особа-підприємець) або їх довірена 

особа, яка подає документи у ЦСК, повинна мати при собі паспорт.  

  

2. ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:  

2.1. Заява на формування сертифіката для фізичної особи, підписана фізичною особою.  

2.2. Копія 1 - 4 сторінок та сторінки, у якій вказано останнє місце реєстрації, з паспорту заявника, 

засвідчені фізичною особою (власником паспорту). 

2.3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи, засвідчена підписом 

фізичної особи. 

2.4. Два примірники договору про надання послуг ЦСК, підписані фізичною особою. 

2.5. Якщо інтереси фізичної особи представляє інша особа, додається нотаріально засвідчена 

довіреність, що підтверджує повноваження цієї особи. 

2.6. Запечатаний непрозорий конверт з парольною фразою - будь-яка фраза, слово, речення 

(можливо питання та відповідь) для ідентифікації підписувача за телефоном для тимчасового 

блокування власного сертифікату ключа ЕЦП у випадку втрати смарт–картки з ключем. 

При подачі документів фізична особа, яка подає документи у ЦСК, або її довірена особа, 

повинна мати при собі паспорт та оригінал довідки про включення до Державного реєстру 

фізичних осіб.  



 

3. ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЄ ЮРИДИЧНУ ОСОБУ (ФІЗИЧНУ ОСОБУ-

ПІДПРИЄМЦЯ) ЯК ПІДПИСУВАЧ 

3.1. Заява на формування сертифіката для представника (кожного з представників, для яких буде 

сформовано сертифікат) юридичної особи (фізичної особи-підприємця (далі - ФОП), засвідчена 

печаткою юридичної особи (ФОП, у разі наявності) та підписана керівником юридичної особи 

(фізичною особою-підприємцем).  

3.2. Оригінал установчих документів (витягів із них), що містять загальні положення, положення 

про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи 

(надається для ознайомлення тільки юридичною особою) або їх нотаріально засвідчена копія, або 

іншими відомостями відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (у редакції 

Закону України від 26.11.2015 №835-VIII), які містяться у Єдиному державному реєстрі.  

3.3. Копія свідоцтва (виписки, витягу) про державну реєстрацію юридичної особи або суб'єкта 

підприємницької діяльності, засвідчена підписом керівника юридичної особи (ФОП) та печаткою 

юридичної особи (фізичної особи-підприємця, у разі наявності).  

3.4. Копія документа про обрання (призначення) керівника юридичної особи (наказ про 

призначення або контрактна угода, або протокол обрання тощо), засвідчена підписом керівника 

юридичної особи (відповідальної особи) та печаткою юридичної особи (надається тільки юридичною 

особою).  

3.5. Копії 1-4 сторінок і сторінки, у яких вказано останнє місце реєстрації, з паспорту керівника 

юридичної особи (ФОП), засвідчені підписом керівника юридичної особи (ФОП) та печаткою юридичної 

особи (ФОП, у разі наявності) або нотаріально завірений документ, що підтверджує приналежність 

підписа керівнику юридичної особи (ФОП); 

3.6. Документ, що підтверджує посаду представника (кожного з представників, для яких буде 

сформовано сертифікат) юридичної особи (ФОП) (копія наказу про призначення на посаду, тощо), 

завірений керівником юридичної особи (ФОП)  та засвідчений печаткою юридичної особи (ФОП, у разі 

наявності). 

3.7. Копії 1 - 4 сторінок та сторінки, у яких вказано місце реєстрації, з паспорту фізичної особи, що 

представляє юридичну особу (ФОП) як підписувач, засвідчені підписом цієї особи (для кожного з 

підписувачів, для яких буде сформовано сертифікат); 

3.8. Оригінал довіреності (бланк опублікований на сайті ЦСК), що підтверджує правомочність дій 

довіреної особи від юридичної особи (ФОП), яка подає документи у ЦСК та буде отримувати 

особистий ключ підписувача, коди доступу до нього (роздруковується на оригінальному бланку 

юридичної особи).  

3.9. Два примірники договору про надання послуг ЦСК, підписані керівником юридичної особи 

(ФОП) та засвідчені печаткою юридичної особи (ФОП, у разі наявності).  

3.10. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі, якщо особа є 

платником ПДВ), засвідчена підписом керівника юридичної особи (ФОП) та печаткою юридичної 

особи (ФОП, у разі наявності).  

3.11. Запечатаний непрозорий конверт з парольною фразою - будь-яка фраза, слово, речення 

(можливо питання та відповідь) для ідентифікації підписувача за телефоном для тимчасового 

блокування власного сертифікату ключа ЕЦП у випадку втрати смарт – картки з ключем (для кожного 

підписувача, для яких буде сформовано сертифікат). 

При подачі документів фізична особа, що представляє юридичну особу (ФОП) як підписувач, 

або довірена особа, яка подає документи у ЦСК, повинна мати при собі паспорт. 

Усі копії документів, зазначені у цьому переліку, можливо завірити встановленим чином в 

організації з обов’язковим засвідченням печаткою юридичної особи. 
  

4. ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ  

4.1. Заява на формування сертифіката фізичної особи-підприємця, підписана фізичною особою- 

підприємцем та засвідчена печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності).  

4.2. Копія свідоцтва (виписки, витягу) про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, засвідчена 

підписом фізичної особи-підприємця та печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності).  

4.3. Копії 1-4 сторінок та сторінки, у якій вказано місце реєстрації, з паспорту фізичної особи- підприємця, 

засвідчені підписом фізичної особи-підприємця та печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності). 

4.4. Два примірники договору про надання послуг ЦСК, підписані фізичною особою-підприємцем 

та засвідчені печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності).  



 

4.5. Оригінал довіреності (бланк опублікований на сайті ЦСК), що підтверджує правомочність дій 

довіреної особи від фізичної особи-підприємця, яка подає документи у ЦСК та буде отримувати 

особистий ключ підписувача (печатки), коди доступу до нього.  

4.6. Запечатаний непрозорий конверт з парольною фразою - будь-яка фраза, слово, речення 

(можливо питання та відповідь) для ідентифікації підписувача за телефоном для тимчасового 

блокування власного сертифікату ключа ЕЦП у випадку втрати смарт – картки з ключем.  

При подачі документів фізична особа-підприємець, або довірена особа, яка подає документи у 

ЦСК, повинна мати при собі паспорт.  

Примітка. В разі подання одночасно декількох заяв на формування сертифікату відкритого ключа 

документи, які повторюються за цим переліком, надаються в одному екземплярі (окрім непрозорого 

конверту з парольною фразою). 


