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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

07 липня 2022 року Київ  № 140 
 

 

Про визнання іноземних  

кваліфікованих електронних довірчих послуг  

у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів 

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, статті 9 Закону України “Про електронні довірчі послуги”, з 

урахуванням статті 140 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої із заявою Законом України 

від 16 вересня 2014 року № 1678-VII “Про ратифікацію Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, 

Правління Національного банку України постановляє: 

1. Банки України, філії іноземних банків, учасники платіжних систем 

визнають: 

1) кваліфіковані електронні підписи та/або кваліфіковані електронні 

печатки відповідно кваліфікованими електронними підписами та/або 

кваліфікованими електронними печатками відповідно до Закону України “Про 

електронні довірчі послуги”, якщо вони створені з дотриманням вимог 

Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 

2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних 

транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС 

(далі – Регламент 910/2014), що підтверджено в межах надання кваліфікованої 

послуги перевірки кваліфікованих електронних підписів та/або кваліфікованих 

електронних печаток кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, 

відомості про якого та про його кваліфіковані електронні довірчі послуги внесені 

до Довірчого списку держави ‒ члена Європейського Союзу і оприлюднені 

Європейською Комісією на офіційному вебсайті Європейського Союзу; 

2) засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які 

використовуються відповідно до вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних 

державах (далі – іноземні засоби кваліфікованого електронного підпису чи 
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печатки), засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно 

до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, якщо іноземні засоби 

кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідають вимогам 

Регламенту 910/2014, що підтверджується документом про сертифікацію, 

виданим органом, акредитованим Національним органом з акредитації, який 

входить до складу Європейської кооперації з акредитації. 

2. Департаменту безпеки (Ігор Коновалов) після офіційного опублікування 

довести до відома банків України, філій іноземних банків, учасників платіжних 

систем інформацію про прийняття цієї постанови. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову 

Національного банку України Кирила Шевченка. 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО 

 

 

Інд. 56 


