
Форма реєстру даних U-FP-05.13

Реєстр даних № Дн/___/___.___.___ від ________________ 2014 р.
№ Ідентифікатор 1. Реєстраційні дані, згідно документа, який засвідчує державну реєстрацію у 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

1.1 Назва організації / ПІБ Фізичної 
особи-підприємця

1.2
Код ЄДРПОУ (для юридичних 
осіб) Ідентифікаційний код (для 
фізичних осіб-підприємців)

1.3 Юридична адреса
 (в форматі: індекс, область,  район, місто/ село/ смт., вулиця, будинок, квартира/офіс)

1.4
Фактична (поштова) адреса
(заповнюється, якщо відрізняється 
від юридичної адреси)

 (в форматі: індекс, область,  район, місто/ село/ смт., вулиця, будинок, квартира/офіс)

1.5 Контактний телефон
 (в форматі: 0 (код) телефон)

1.6 Адреса електронної пошти

№ Ідентифікатор 2. Дані підписувачів
Керівник Головний бухгалтер / інша особа

2.1 Прізвище, ім’я та по-батькові 
підписувача

2.2 Ідентифікаційний номер 
підписувача 

2.3
Посада особи підписувача 
згідно з наказом про 
призначення на посаду (для Фізичних осіб - підприємців - "Підприємець")

2.4
Підрозділ, в якому працює 
підписувач  (назва структурного 
підрозділу за штатним 
розкладом)

2.5
Погоджуюсь на присутність 
адміністратора реєстрації під 
час генерації особистого ключа

ТАК НІ ТАК НІ

2.6
Зміст контрольної фрази для 
голосової автентифікації  
підписувача (запитання) (запитання)

2.7
Відповідь на контрольну фразу 
при голосовій автентифікації 
підписувача (відповідь на запитання) (відповідь на запитання)

2.8
Дозволяю публікацію 
сертифіката ключа на сайті 
АЦСК «Masterkey» 
www.masterkey.ua    

ТАК НІ ТАК НІ

2.9 Цифрова печатка організації
(оберіть один варіант) Печатка оформлюється Печатка не оформлюється

Пакет послуг
Звітність-1 рік Цінні папери плюс-1 рік Індивідуальний-1 рік Необмежений-1 рік

Звітність-2 роки Цінні папери плюс-2 роки Індивідуальний-2 роки Необмежений-2 роки

Шляхом підписання данного Реєстру:
* надаю ТОВ “Арт-мастер” згоду на збір та обробку моїх персональних даних, які зазначені в Реєстрі, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері 
надання послуг електронно-цифрового підпису. Мої персональні дані не можуть надаватися третім особам без моєї письмової згоди, окрім випадків, 
що прямо передбачені чинним законодавством України. Також посвідчую, що ТОВ “Арт-мастер” повідомило мене про включення моїх персональних 
даних до бази персональних даних “АЦСК “MASTERKEY” ТОВ “Арт-мастер”” та мої права, передбачені ст. 8 Закону України “Про захист персональних 
даних”. 
* засвідчую ознайомлення з умовами Договору про взаємні права та обов'язки між підписувачем та акредитованим центром сертифікації ключів, що 
опублікований на сайті www.masterkey.ua в розділі Документи та реєстри даних.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Прізвище та ініціали керівника (підприємця) Підпис керівника (підприємця) Підпис головного бухгалтера (іншої особи) за наявності

Відмітка АЦСК «Masterkey» про реєстрацію:

місце для штампа адміністратора реєстрації

М.П.


