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Наказ Інформаційно-довідкового
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Питання, що допоможе згадати ключову фразу

Ключова фраза голосової автентифікації

+38

+38

Засоби зв'язку (заповнюються обов'язково)

Ім'я чоловіка

Андрій

.p10

Телефон

Засоби зв'язку (заповнюються обов'язково)

saliy@ukr.net

EU-

Мухтар

Питання, що допоможе згадати ключову фразу

Ключова фраза голосової автентифікації

Запит на формування сертифіката

Питання, що допоможе згадати ключову фразу

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорту/номер ID-картки, якщо через 

релігійні переконання заявник відмовився від реєстраційного номера облікової картки платника податків )

Телефон

Дані заявника для формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

E-mail klo@ukr.net

(за наявності)
.p10

+38

Ключова фраза голосової автентифікації

ПІБ (без скорочень) Клочко Світлана Василівна

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорту/номер ID-картки, якщо через 

релігійні переконання заявник відмовився від реєстраційного номера облікової картки платника податків )

Запит на формування сертифіката 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорту/номер ID-картки, якщо через 

релігійні переконання заявник відмовився від реєстраційного номера облікової картки платника податків )

ПІБ (без скорочень) Салій Максим Віталійович

E-mail

(за наявності)

26.09.2019 № 30

                                        Додаток до Реєстраційної картки № ___________________________

(Додаток до Реєстраційної картки не є окремим реєстраційним документом та подається виключно з Реєстраційною карткою)

Заповнюється українською мовою, друкованими літерами у 2-ох примірниках, та приймається до розгляду,

Дані заявника для формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Погоджуюсь на публікацію кваліфікованого сертифіката на інформаційному ресурсі Надавача

Внести телефон та E-mail до кваліфікованого сертифіката

 якщо немає виправлень, дописок чи необумовлених зауважень (заповнення олівцем не допускається)

Підпис заявника

Дані заявника для формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

.p10
EU-KEP- __ __ __ __ __ __ __ __

ПІБ (без скорочень)

Засоби зв'язку (заповнюються обов'язково)

E-mail

Телефон

Запит на формування сертифіката (за наявності)
__________________________________________________

EU- __ __ __ __ __ __ __ __

Внести телефон та E-mail до кваліфікованого сертифіката

Підпис заявника

EU-KEP-

Підпис заявника

Внести телефон та E-mail до кваліфікованого сертифіката

Погоджуюсь на публікацію кваліфікованого сертифіката на інформаційному ресурсі Надавача

Кличка собаки

Погоджуюсь на публікацію кваліфікованого сертифіката на інформаційному ресурсі Надавача

«_____»_______________________ 20____ р. _______________________ МП _______________________________________

Дата

«26» вересня 2019 р. О.Т. ЖДАН
(за бажанням)

МП

Ініціали, ПРІЗВИЩЕПідпис адміністратора реєстраціїДата

_______________________

Підпис керівника Ініціали, ПРІЗВИЩЕ


