
(Форма)
ЗАЯВКА

на реєстрацію електронних цифрових підписів 
у системі електронної звітності органів державної статистики
від REP_DATE № N1

FIRM_NAME код ЄДРПОУ: FIRM_EDRPOU

звертається з проханням зареєструвати у системі електронної звітності органів державної 

статистики посилені сертифікати відкритих ключів для відповідальних осіб:

Прізвище, ім’я, по-батькові Код за ДРФО Посада Тип підпису
T1RXXXXG1S T1RXXXXG2S T1RXXXXG3S T1RXXXXG4S

Керівник : FIRM_RUK
                                                                                 (прізвище, ініціали)
Виконавець: VIKPOS VIK

(посада) (прізвище, ініціали)

Контактний тел.: TEL

FIRM_EDRPOU



Опис полів, які використовуються для заповнення заявки:

REP_DATE – дата подання заявки на реєстрацію електронних цифрових 
підписів  у  системі  електронної  звітності  органів  державної 
статистики (далі – Заявки);

N1 – порядковий номер Заявки;
FIRM_NAME – найменування юридичної особи;
FIRM_EDRPOU – код юридичної особи за ЄДРПОУ;
T1RXXXXG1S – динамічна змінна для позначення графи із інформацією про 

прізвище, ім’я, та по-батькові посадової особи респондента, 
якій належить електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП), 
що підлягає реєстрації;

T1RXXXXG2S – динамічна змінна для позначення графи із інформацією про 
код  за  ДРФО  посадової  особи  респондента,  якій  належить 
ЕЦП, що підлягає реєстрації;

T1RXXXXG3S – динамічна змінна для позначення графи із інформацією про 
посаду особи, якій належить ЕЦП, що підлягає реєстрації;

T1RXXXXG4S – динамічна змінна для позначення графи із інформацією про 
тип  підпису  посадової  особи  респондента,  якій  належить 
ЕЦП,  що  підлягає  реєстрації.  Може  приймати  значення: 
“Директор”,  “Бухгалтер”  або  “Печатка установи”.  Для 
юридичної  особи,  для  типу  підпису  “Печатка  установи”  у 
графі  «Код  за  ДРФО»  зазначається  код  ЄДРПОУ 
респондента, решта граф не заповнюються;

FIRM_RUK – прізвище, ім’я, по-батькові керівника юридичної особи;
VIKPOS – посада виконавця, який заповнював Заявку;
VIK –  прізвище,  ім’я,  по-батькові  виконавця,  який  заповнював 

Заявку;
TEL – контактний телефон виконавця, який заповнював Заявку.

ВАЖЛИВО! 
На  Заявку  накладаються  ЕЦП всіх  посадових  осіб  респондента,  які  у  ній 
зазначено. Після цього на Заявку накладається ЕЦП печатки установи (для 
юридичних осіб та фізичних осіб,  які  мають печатки)  або ЕЦП директора 
(для фізичних осіб, які не мають печатки).


