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м, Киiв, 04l 19

_ За результатамИ розглядУ документ.iв, поданих товариствоNt з
обмеженою вiдповiдальнiстю (Iлайф> для внесення вiдомостей до ffовiр,того
спискУ (лисТ вiд 3l березНя 202l рокУ JФ 032 ll42), I\4iHicTepcTBoM чифровоi
трансформацii УкраТни Видано наказ вiд l4 квiтня 202l poKy:ll 5Z кПро un.i.,nn,
вiдомостей до ffовiрчого списку)>, копiя дода€]ться.
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i,щ;
N4I I{ICTE рстtsо ц[,IФров оТ трдн сФорм At{t i укрдIни

вi:t ,ф"' l,'f 2а!,|р,

про внесення вiдоплостей до
lовiрчог0 спрlску

нА кАз

КиТв j{9 /" а

Вiдповiдно до сr,а,г,t,i 30 Закону YKpaTHlr ,,Про е-пектl)оннi довiрчi tlocrtyI,1,t>>.

пунктiв 4, 8, I0 ПолоIкеIIIIя про l\4iнiстсlэство шифровоТ траtlсформачiТ YKpaiiHll,
затвердженого постановою Кабiнету i\4iHlcTpiB УкраТни вiд l 8 вересня 201 9 ptlKy
N9 856, пункту 7 обов'язIiовt{х tsиI\,lсlг до /]овiрчого списку, затвердже.нI,1х
постанOвOю Кабillету lvliнiс,грiв УкраТни вiд 26 вересня 2018 року }Г9 ^,7'l5,

розлiлу Ii Порялку ведення Довiр,lg.о спIlску, затвердженого наказоIч{

Т\4iнiстерсr,ва чи(lровоТ ц;ансформ;лцiТ YKpaTHlr вiд 08 липня 2020 року j\lЪ l04.
зарсгстрованого в N4iHicTcpcTBi юстицiТ }'краiнlr 2Q липня 2020 року ,]а

;Y9 7I9i35002, та ,jа 
резуjlьт,ата]\{14 р0згляду дOку]\{еIrтiв. поданих ToBapI.lcTBoM з

обrutежеrlt,lкt вiдпtlвiда;tьltiстю <<Iлаirф)) ;]-1я внесеIlня BiJtlMtlcTcй ;to fiовiрчого
спиOку (llисr вiл 3l берс-зня 202l року ,\i.l 032l -ljl.

ндказую:

l , Внсс"t"и ло f;овiрчоl,о clIl,tt]K} *irrr-rnlo.",i про квалiфiкованого надаваLIа
с.lсктронних лlовrрчrlх гIос,lуг <eSigrl>l ТОВ <<I.llайф>> (код згiдно СlРП()У:
360490l4. мtсrtезIlаходжсння юрI,IдttчttоТ особи: 04l lq, м. КлrТв. вул. Зоологiчttа.
бул. 4А, офiс l39, rviсцезнаходх(еlIIIя квалi(iiкованого надаваLIа електрOннItх

довiрчих послуг: 04052, п,r. KltTB, ву:r. Гrlлlбочltцька, буд. l7. корп. 2, лiт. ,\,
оф, 328) та посj]угI.l, tllo HIIIVI }IадаIоться.

2, A.rM irr icl,pa,I,opy iнrjiоl,tьlаuiйttсl-"l,езlекоir,rунiкацiйноТ c14cTe\,lll

цснтрального засвi.rчувllJlь}lоI о opгarIy держав}{оI\,rу пiдприсмству (ДlЯ,)
забезпечити вIIесеIIlIя вi;Iоп,tостеli про квалiфiкованого надавача електр()IItII,tх

дOвiр.lцх послуг <<eSigtr>>'гOB <<Ilraric]l>l дtl /{clBiptl()I-o c|lt4cкv l,а rlоiнформувати
Il ро цс М i н i c,r срст"tзсl Ltl,t (lровоТ т,раlrс(;орпt пr ti'i У KpaTtr r r .

З. KoHT,pc1,1tb,]a вIiконанlJяNl lll,0t,0 наказу пок,тасти на заступника
Мiнrс,цэа Рабчинську Л, С,
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