
ЦСК "Україна” 
 
Комплект документів 
для фізичної особи 
 
Увага! Кваліфікований електронний підпис (КЕП) можна 
отримати ЛИШЕ за особистої  
присутності підписанта. 
 

 
Якщо термін дії Ваших дійсних сертифікатів електронного підпису ще не закінчився і 
змін у даних, які є в сертифікатах не відбулось, то в програмі M.E.Doc та вебсервісі 
СОТА є можливість автоматично продовжити сертифікати всіх кваліфікованих 
надавачів електронних довірчих послуг. 
 
Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений нижче перелік документів є 
ОБОВ'ЯЗКОВИМ для отримання КЕП. Наявність ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ 
перерахованих нижче документів — це ОБОВ'ЯЗКОВА вимога чинного законодавства 
України. 
 
Будьте уважні! Приймаються тільки якісні копії всіх документів (чіткі фото та 
розбірливий текст) 
 
 
 
Особа, яка оформлює сертифікати КЕП, 
обов’язково повинна мати при собі: 

 
• паспорт громадянина України у формі книжечки або ID-картки 

(оригінал для ознайомлення) або інший документ, що його замінює 
 
 

 
Нижченаведені документи повинні бути засвідчені на кожній сторінці підписом ФО. 
Підпис має відповідати зразку підпису в паспорті. 

 
• Договір про надання довірчих послуг КЕП - в двох примірниках  

або Картку приєднання до електронного договору про надання довірчих послуг КЕП  
(в паперовому вигляді), - в одному примірнику 

 
• Копія паспорта громадянина України або інший документ, що його замінює 

1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з адресою останнього місця реєстрації  
 
• Копія довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів 
 
• Заявки на формування посилених сертифікатів КЕП в електронному (у форматі .PCK) та в 

паперовому вигляді, підписані ФО. Заявки можуть бути сформовані у програмі M.E.Doc або у 
вебсервісі СОТА 

 
• Платіжне доручення 
 
• USB-флеш накопичувач або захищений носій 

(для кожного сертифікату використовується окремий захищений носій) 
 

  

https://uakey.com.ua/faq/avtomatichno-prodovzhiti-dju-sertifkatv-jakim-chinom-ce-zrobiti-u-program-medoc
https://uakey.com.ua/faq/avtomatichne-prodovzhennja-d-sertifkatv-u-vebservs-sota
https://uakey.com.ua/page/contracts
https://uakey.com.ua/api/documents/contracts/download/d3d9446802a44259755d38e6d163e820
https://uakey.com.ua/faq/za-jakimi-dokumentami-vstanovljutsja-osoba
https://youtu.be/JpO6b3RLNlU
https://youtu.be/2IsEnMjLfLg
https://uakey.com.ua/score/token


Якщо необхідно отримати сертифікат для підпису печатки ФОП, 
приватного нотаріуса або адвоката: 
 
 

• ФОП має надати: копію та оригінал (для ознайомлення)  
документа про державну реєстрацію (виписка з ЄДР або витяг з ЄДР,  
або свідоцтво про державну реєстрацію) 

 
 
• Приватний нотаріус надає: 
 

- копію та оригінал (для ознайомлення) реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної 
нотаріальної діяльності (нової форми) та копію додатку до нього або копію реєстраційного 
посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (старої форми); 

- копію довідки про взяття на облік платника податків (форма 34-ОПП або 4-ОПП)  
 
 
 
• Адвокат надає: 
 

- копію та оригінал (для ознайомлення) свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  
- копію Довідки про взяття на облік платника податків (форма 34-ОПП або 4-ОПП) 

https://uakey.com.ua/documents/example/vipiska-pro-derzhavnu-restracju-fop
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uakey.com.ua/documents/example/dovdka-pro-vzjattja-na-oblk-platnika-podatkv-4opp
https://uakey.com.ua/documents/example/svdoctvo-pro-pravo-na-zanjattja-advokatskoju-djalnstju

	посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності



