
 
 

 
(бланк суду) 

Вихідний № ___________ Державне підприємство 
"Інформаційно-ресурсний центр" 

Дата "___" ____________ 

 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про надання користувачам доступу до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

Відповідно до статті 22 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців" прошу надати доступ  
_____________________________________________________________________________________ 
                                                        (найменування та місцезнаходження суду загальної юрисдикції) 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців таким користувачам: 

 
 

№ 
з/п 

П. І. Б. 
користувача 
(вказується 
повністю) 

Найменування 
посади 

користувача 

Реквізити 
розпорядчого 
документа про 

призначення/обрання 
користувача* на 

посаду 

Дата 
призначення/обрання 
користувача на посаду 
та термін перебування 

на посаді 
(безстроково/терміном 

до) 

Адреса електронної 
пошти користувача, 

вказана ним при 
реєстрації на 

Реєстраційному 
порталі 

1 2 3 4 5 6 

 

Користувачами створено індивідуальні облікові записи на Реєстраційному порталі. 
Вимоги щодо оснащення робочого місця користувача забезпечено. 
Ключі електронного цифрового підпису користувачів відповідають вимогам законодавства до 
форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового 
підпису, використовуються в системах електронного документообігу та сумісні з Реєстраційним 
порталом**. 
Телефон керівника апарату суду: 
__________________________________________________________. 
Адреса електронної пошти керівника апарату суду: 
__________________________________________. 

Керівник апарату суду _____________ 
(підпис) 

__________________________ 
(ініціали та прізвище) 

____________ 
* Для судді - реквізити Указу Президента України / Постанови Верховної Ради України. 

** Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ключі ЕЦП яких сумісні з Реєстраційним порталом, публікується 

на веб-сайті технічного адміністратора. 

 

Додаток 1 
до Положення про порядок доступу 
судів загальної юрисдикції до 
відомостей Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців 
(пункт 4 розділу II) 



 

 
(бланк суду) 

Вихідний № ___________ Державне підприємство 
"Інформаційно-ресурсний центр" 

Дата "___" ____________ 

 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

Прошу заблокувати доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців користувачу ________________________________________________________________ 
                                                                                                    (найменування та місцезнаходження суду 
                                                                                                                      загальної юрисдикції) 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
            (ініціали та прізвище користувача Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 

Підстава для блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців (необхідне зазначити позначкою V): 

  
 

  
 

  

  
 
  

  
 

  
 

  
 

 
 

звільнення користувача із займаної посади  
 
переведення користувача до іншого суду 
 
припинення повноважень користувача 
 
інші підстави, що потребують блокування доступу користувача до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  
 
втрата особистого ключа електронного цифрового підпису користувача 
 
пошкодження особистого ключа електронного цифрового підпису користувача 
 
компрометація особистого ключа електронного цифрового підпису користувача 

 

Телефон керівника апарату суду: _________________________________________________________.  
Адреса електронної пошти керівника апарату суду: _________________________________________. 

Керівник апарату суду _____________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали та прізвище) 

 

Додаток 2 
до Положення про порядок доступу судів 
загальної юрисдикції до відомостей 
Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців 
(підпункт 2 пункту 7 розділу II) 


