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ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ 
ПОСЛУГ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС – 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЕКТ УРЯДУ  

 

30 листопада 2022 року22 листопада 2022 року Уряд прийняв постанову № 1311, якою 
затвердив "Порядок проведення експериментального проекту щодо взаємного 
визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом" 
("Порядок"). 

Проект має бути реалізований до 20 серпня 2024 року. Очікується, що взаємовизнання 
електронних підписів спростить отримання певних послуг та ідентифікацію особи для 
українців, які перебувають за кордоном, а також підписання електронних документів із 
використанням електронних підписів між українськими та іноземними контрагентами. 
 

Формування довірчого списку 

Порядок передбачає, що державне підприємство "Дія" формує експериментальний 
Довірчий список, який міститиме:  

(a) перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у державах-членах 
Європейського Союзу та інших державах-членах Європейської економічної зони та 
інформації про послуги, що ними надаються. 

Такі кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг добровільно 
погоджуються взяти участь в проекті; та 

(b) інформацію про довірчі списки держав  членів Європейського Союзу / 
Європейської економічної зони ("Список"). 
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Взаємовизнання до укладення угод між Україною та ЄС 

Порядок вказує, що до укладення відповідних угод між Україною та ЄС / іншими 
країнами, в Україні визнаються: 

(a) іноземні кваліфіковані електронні довірчі послуги, зокрема кваліфіковані 
електронні підписи (КЕП), що надаються суб'єктами, які включені до Списку; 

(b) засоби для створення КЕП, включені до списку сертифікованих засобів; та 
(c) електронні підписи, створені в державах, що включені до переліку держав, що 

забезпечують належний захист персональних даних. 
 
Слідкуйте за нашими оновленнями, аби вчасно дізнаватися про хід проекту, прийняття 
законів та інших нормативно-правових актів. 

 

 

***** 

 

ДЖЕРЕЛО:  
 

− Порядок проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання 
електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2022 року 
№ 1311.   
 
 

 

ЯК МИ МОЖЕМО 
ДОПОМОГТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 консультування щодо обміну електронними 
документами, враховуючи вимоги законодавства про 
електронний документообіг, та щодо використання 
різних видів електронних підписів для використання у 
електронному документообігу; 

 підготовка установчих документів, юридичний супровід 
відкриття, реорганізації та закриття бізнесу, призначення 
або зміна керівників юридичних осіб; 

 консультування щодо захисту права власності на активи 
та корпоративні права; 

 консультування щодо оскарження рішень, дій або 
бездіяльності у сфері державної реєстрації прав;  

 оформлення довіреностей в Україні та за кордоном на 
вчинення реєстраційних дій; та 

 консультування щодо дотримання вимог законодавства, 
у тому числі у період дії воєнного стану. Експертиза EVERLEGAL 
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https://everlegal.ua/ekspertyza
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910-2022-%D0%BF#n12
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-s1311-221122
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НАШІ ЕКПЕРТИ  
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