
Інструкція з отримання послуг 
 

1. Перейти на сайт https:// depositsign.com або https://ca.depositsign.com 
 

2. Зареєструватися та увійти в особистий кабінет 
 

 
 
 

 
 

3. Сформувати заяву про реєстрацію 
 
Для формування заяви про реєстрацію, в Особистому кабінеті користувача 

необхідно обрати «Сформувати заявку»  
 

 
 У наступному вікні користувачу необхідно обрати відповідні параметри 
формування заяви про реєстрацію та натиснути кнопку «Далі» для продовження 
створення заяви. 
Увага! У пункті отримання послуг необхідно обрати «Харківська обл.,  
м. Харків, вул. Бакуліна 4-А, офіс 26» 
 

 
 

 

https://cabinet.depositsign.com/
https://ca.depositsign.com/
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 У новому вікні користувачу необхідно ввести свої актуальні 
ідентифікаційні дані. 

Варто зазначити, що на етапі формування заяви про реєстрацію, у 
користувача є можливість заповнити додаткові ідентифікаційні дані (Посада, 
Код СПФМ або Ідентифікатор НБУ). Для цього, необхідно поставити відповідну 
відмітку навпроти «Додаткові дані (заповнюються у разі необхідності)». 

 

 
 

Якщо бажаєте зберігати свій особистий ключ в депозитарії DepositSign, 
необхідно при заповненні даних поставити чек-бокс «Згенерувати особистий 
ключ у DepositSign» та наступним кроком ввести пароль захисту для 
особистого ключа кваліфікованого електронного підпису та кодове слово, 
яке, буде використовуватись для автентифікації користувача при віддаленому 
самостійному управлінні доступом до власного особистого ключа (при 
необхідності блокування або активації особистого ключа). 
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В іншому випадку, генерація особистого ключа буде здійснена 
безпосередньо у представництві КНЕДП ТОВ «ДЕПОЗИТ САЙН» з 
використанням мобільного телефону користувача в процесі його ідентифікації та 
перевірки реєстраційних документів. 
 

4. Завантажити, роздрукувати та підписати Заяву про реєстрацію, 
підготувати необхідний пакет документів (Додаток 1 або Додаток 2) 
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5. Сплатити послуги (онлайн через платіжну систему або сплативши 
відповідний рахунок). 

 
 
6. Звернутися до Харківського регіонального представництва ТОВ 

«ДЕПОЗИТ САЙН»  (м. Харків, вул. Бакуліна 4-А, офіс 26,  
тел. (095) 720-53-70) для отримання послуг та проходження процедури 
ідентифікації. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:0957205370
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Додаток 1 

 
 

Перелік документів, необхідний для отримання послуг ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ 

(в т.ч. фізичною особою-підприємцем та самозайнятою особою) 

 

 1. Заява на реєстрацію встановленого зразка; 

2. 

Оригінал та засвідчена копія паспорта громадянина України (копії 1-2 
сторінок (3-6 за наявності відміток) або копія з обох сторін ID-картки, 
водійського посвідчення, посвідки на тимчасове/постійне проживання або 
інші документи, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів 
щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний 
демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи; 

3. 

Засвідчена копія картки платника податків (ідентифікаційного коду). 
Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від 
реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково 
подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову. 

 
Для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, на вимогу 

замовника, до кваліфікованого сертифіката можуть вноситись додаткові 
відомості (наприклад, номер свідоцтва на право зайняття нотаріальною 
діяльністю тощо).  
У такому випадку, додатково необхідно надати підтверджуючі документи -  
оригінал (для ознайомлення) та засвідчена копія. 
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Додаток 2 

 
 

Перелік документів, необхідний для отримання послуг ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ 
 

 1. Заява на реєстрацію встановленого зразка; 

2. 

Статут (засновницький договір, рішення про створення юридичної особи, 
яка діє на підставі модельного статуту) або його нотаріально засвідчена 
копія (надаються виключно для ознайомлення). 
У разі внесення змін до статуту або створення юридичної особи після 
01.01.2016 подається опис із відміткою про код доступу до порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (виключно для ознайомлення); 

3. 
Засвідчені копії документів, що підтверджують належність підписувача до 
юридичної особи та його повноваження (наказ/витяг з наказу про 
призначення на посаду, або трудовий договір); 

4. 

Оригінал та засвідчена копія паспорта громадянина України (копії 1-2 
сторінок (3-6 за наявності відміток) або копія з обох сторін ID-картки, 
водійського посвідчення, посвідки на тимчасове/постійне проживання або 
інші документи, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів 
щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний 
демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи; 

5. 

Засвідчена копія картки платника податків (ідентифікаційного коду). 
Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від 
реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково 
подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову. 

 
Для формування сертифіката електронної печатки ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
1. Заява на реєстрацію встановленого зразка; 

2. 

Статут (засновницький договір, рішення про створення юридичної особи, 
яка діє на підставі модельного статуту) або його нотаріально засвідчена 
копія (надаються виключно для ознайомлення). 
У разі внесення змін до статуту або створення юридичної особи після 
01.01.2016 подається опис із відміткою про код доступу до порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (виключно для ознайомлення); 

4. 

Оригінал та засвідчена копія паспорта громадянина України відповідальної 
особи (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) або копія з обох сторін 
ID-картки, водійського посвідчення, посвідки на тимчасове/постійне 
проживання або інші документи, які унеможливлюють виникнення будь-
яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний 
державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи; 

 


