
Хмельницький офіс реформ 

 

Порядок передачі функцій реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

реєстрації юридичних і фізичних осіб - підприємців від управління юстиції в 

Хмельницькій області органам місцевого самоврядування 

 
Надання послуг з реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрації 

юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є правом виконавчих 

органів сільських, селищних та міських рад, а не їх обов’язком 

 

1 Крок перший. На сесії сільської, селищної, міської ради приймається 

рішення про те, що виконкоми відповідних рад беруть на себе повноваження у 

відповідній сфері реєстрації (реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень та/або реєстрацію юридичних, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань). Рішенням сесії затверджується структура і штат. В 

штаті має бути не менше двох реєстраторів, один з яких здійснюватиме 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а інший державну 

реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців.  

Визначаючи кваліфікаційну відповідність кандидатів на посади 

державних реєстраторів слід враховувати наступне: 

1.1 Згідно наказу Міністерства Юстиції України  «Про врегулювання 

відносин, пов’язаних зі статусом державного реєстратора» від 29.12.2015  № 

2790/5 до державних реєстраторів прав на нерухоме майно, державних 

реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, крім вимог, передбачених Законами України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань», встановлюються такі вимоги: вільне володіння державною 

мовою, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче 

провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах 

управління не менше 3 років. Кваліфікаційні вимоги розроблено відповідно до 

Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад 

державних службовців. 

1.2 Згідно частини першої статті 10 ЗУ «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором 

можуть бути: 

– громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю 

правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим 

Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з 

суб’єктом державної реєстрації прав; 

– нотаріус; 

– державний виконавець - у разі державної реєстрації обтяжень, 

накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону. 

 

1.3 Згідно частини першої статті 6 ЗУ «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»  

державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу 

освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15


юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної 

реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус. 

Кожен з реєстраторів повинен мати відокремлене робоче місце. 

 

2 Крок другий. Для якісної роботи реєстраторів робоче місце кожного 

має бути забезпечене комп’ютером на якому буде встановлене відповідне 

програмне забезпечення та доступ до якісного інтернету. Також для надання 

послуг в розпорядженні реєстраторів має знаходитися така техніка як: ксерокс, 

принтер, сканер. Наказом за реєстратором потрібно закріпити  комп’ютерну 

техніку. 

 

3 Крок третій. Паралельно звернутися в  дві структури: 

 

3.1 ДП НІС (http://nais.gov.ua ) – здійснює технічне адміністрування реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  

Хмельницька філія державного підприємства «Національні інформаційні 

системи» 
Адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 79 літ. А 

Телефон:  
(0382) 75-27-04, 70-39-22 адміністратори 

(0382) 70-39-04 інженери 

(0382) 70-39-12 бухгалтерія 

(0382) 70-25-05 факс 

 

Надіслати на адресу відповідної регіональної філії державного 

підприємства „Національні інформаційні системи” (ДП «НІС») заяву про 

приєднання до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та 

державних реєстрів. Ознайомитися зі змістом відповідних документів можна у 

відповідних додатках, або за вказаними посиланням:  

– Договору –  додаток А; 

 http://nais.gov.ua/contracts/dogov_pro_nadannja_id_dostupu_organy.pdf . 

– Заяви  – Додаток Б 

 http://nais.gov.ua/document/157 . 

– Замовлення про надання ідентифікаторів доступу до 

Єдиних та державних реєстрів – додаток В  

http://nais.gov.ua/document/157. 

Слід зауважити, що ДП «НІС» акцентує увагу на тому, що Користувачі, 

які приєдналися до умов Договору до 01.02.2016 та не повідомили ДП «НІС» 

про бажання розірвати Договір протягом 15 календарних днів з дати публікації 

оголошення розміщеного на сайті ДП «НІС» (http://nais.gov.ua/document/157) 

будуть вважатися такими, що автоматично приєдналися до умов Договору (у 

новій редакції). 

 

3.2 ДП «ІРЦ» веде реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань. Порядок підключення до Єдиного державного 

реєстру (ЄДР) юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань визначено на сайті ДП «ІРЦ». Він передбачає такі дії: 

1 – Приєднання до Договору Оферти, шляхом надсилання заявки з 

належним чином завіреними копіями документів про призначення на адресу  

http://nais.gov.ua/text/192
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ДП «ІРЦ». Ознайомитися із змістом відповідних документів можна у 

відповідних додатках, або за вказаними посиланням: 

– Договір Оферти –  додаток Г 

 http://irc.gov.ua/upload/Dohovir_CNAP_identyfikatory.pdf  

– Заявка «Про приєднання до Договору про надання ідентифікаторів 

доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» – додаток Д 

 http://irc.gov.ua/upload/Zaiavka_CNAP_identyfikatory.pdf  

2 – Ознайомлення з інструкціями зі встановлення програмного 

забезпечення ЄДР  

3 – Ознайомлення з інструкціями  по роботі з програмним забезпеченням 

ЄДР: 

– Інструкція користувача – Інструкція реєстратора з використання 

комп’ютерної програми «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців». Інструкцію можна знайти у додатку Ж, або за 

посиланням – 

http://irc.gov.ua/upload/Instruktsiia_korystuvacha_prohramnoho_zabezpechen

nia_AIS_EDRM.pdf  

– Інструкція для друку витягів – «Інструкція друку виписок та витягів з 

ЄДР» - Інструкцію можна знайти у додатку З, або  за посиланням – 

http://irc.gov.ua/upload/Instruktsiia_vykorystannia_blankiv.pdf 

 

Заявка надсилається на адресу ДП «ІРЦ» 04050, м.Київ, вул.Мельникова, 

81 літ «А». 

4 – Після обробки заявки на приєднання до Договору «Про надання 

ідентифікаторів доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» ДП «ІРЦ» надішле на 

зазначену в заявці електронну  пошту користувача: 

– посилання на завантаження програмного забезпечення; 

– логін та тимчасовий пароль для входу в систему. 

5 – Завантажити та встановити програмне забезпечення за отриманим у 

електронному листі посиланням. 

6 – Виконати перший вхід в систему  відповідно до інструкцій, 

відправити заявку на перевірку електронного цифрового підпису. 

7 – Після перевірки ДП «ІРЦ» електронного цифрового підпису, 

користувач може працювати з системою 

 

Примітки.   

1) Для отримання інформації про сумісність ключів електронного 

цифрового підпису різних  акредитованих центрів сертифікації можна 

звертатися до Служби технічної підтримки ДП «ІРЦ» за телефоном 

+38 044 481 -49 27, support@irc.gov.ua  

 

2) Ідентифікатори доступу до реєстрів надаються лише після 

проходження реєстраторами навчання,  яке проводить ДП «НІС». Навчання 

включає 27 академічних годин, його загальна вартість на сьогодні становить 

1377 грн, підключення до державного реєстру та подальший супровід 

здійснюється безкоштовно  
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Експерт Офісу реформ                                                      І.А. Білик 



Додаток А 

Договір 
про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних 

реєстрів 

 

м. Київ 
 

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (надалі – 

Підприємство), в особі в.о. генерального директора Лур’є Станіслава Сергійовича, який 

діє на підставі Статуту,  з однієї сторони, та 

Користувач1, в особі уповноваженого представника, який підписав заяву про 

приєднання до цього Договору з іншої сторони, надалі разом – Сторони, уклали цей 
Договір про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів (далі – 

Договір) про нижченаведене. 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом цього Договору є: 

1.1.1. Здійснення організаційних заходів щодо надання співробітникам Користувача, які 

відповідно до законодавства мають право доступу до Єдиних та Державних реєстрів (далі - 

Системи), ідентифікаторів (логіну та паролю) доступу до Систем, у кількості, що 

відповідає кількості працівників Користувача, зазначених у письмовому замовленні, що 

подається Користувачем за формою, встановленою у Додатку 2 до Договору, з метою 

здійснення ними повноважень, передбачених чинним законодавством України. 

1.1.2. Доступ до Систем надається Користувачу з використанням електронного цифрового 

підпису, сумісного з програмним забезпеченням Систем. 

1.1.3. Користувач самостійно здійснює дії, пов’язані з отриманням електронного цифрового 

підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів. Підприємством, за зверненням 

Користувача, надається консультативна інформація щодо порядку отримання послуг 

електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів. 

 
 

2. Визначення термінів 

2.1. У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні: 

2.1.1. Акредитований центр сертифікації ключів – це організація, яка надає послуги 

електронного цифрового підпису та пройшла акредитацію в установленому чинним 

законодавством порядку. 

2.1.2. Електронний підпис - дані в електронній формі, які додаються до інших електронних 

даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. 

2.1.3. Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом 

криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього 

набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та 

ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою 

особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. 

2.1.4. Особистий ключ – параметр криптографічного алгоритму формування електронного 

цифрового підпису, доступний тільки підписувачу. 
1 Назва органу державної влади; органу місцевого самоврядування; судів; територіального 

управління державної судової адміністрації; органу Національної поліції; органу 

прокуратури; органу Служби безпеки України; органу державної фіскальної служби 

України; органу державної виконавчої служби; державного нотаріального архіву; державної 

нотаріальної контори;органу державної реєстрації актів цивільного стану; виконавчого 

органу сільських, селищних, міських рад, центру надання адміністративних послуг 

зазначається у заяві про приєднання до цього Договору.  



Відкритий ключ – параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного 

цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного 

цифрового підпису. 

2.1.5. Посилений сертифікат відкритого ключа (далі - посилений сертифікат ключа) – 

документ, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і 

належність відкритого ключа підписувачу та відповідає вимогам чинного законодавства 

України. Посилені сертифікати відкритих ключів можуть розповсюджуватися в 

електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для 

ідентифікації особи підписувача. 

2.1.6. Компрометація особистого ключа – будь-яка подія та/або дія (зокрема, втрата, 

розголошення, крадіжка, несанкціоноване копіювання, втрата паролю до носія ключової 

інформації), що призвела або може призвести до несанкціонованого використання 

особистого ключа. 

2.1.7. Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого 

імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий 

підпис під час створення електронного документа. 

2.1.8. Ідентифікатор доступу – це логін (реєстраційне ім’я, що складається з буквених та 

цифрових символів та використовується для ідентифікації при отриманні доступу до 

Систем) та пароль (секретний набір символів, який використовується для аутентифікації 

належності пред’явленого особистого логіна для доступу до Систем). 

2.2  Інші   поняття   і   терміни   вживаються   в   цьому   

Договорі   в  значеннях,  визначених законодавством України. 

3. Обов'язки та права Сторін 

3.1. Обов’язки Підприємства: 

3.1.1. Надати працівникам Користувача ідентифікатори доступу до Систем в кількості, що 

відповідає кількості працівників Користувача, зазначених у замовленні, форма якого 

наведена в Додатку 2 до цього Договору, що надається Користувачем. 

 
3.1.2. За письмовим повідомленням Користувача, здійснити заходи щодо скасування 

ідентифікатора доступу до Систем, які були надані Підприємством співробітнику 

Користувача. 

 

3.2. Обов’язки Користувача: 

3.2.1. Забезпечити своєчасне надання Підприємству письмових заявок за формою, 

встановленою Додатком 2 до цього Договору, на необхідну кількість ідентифікаторів 

доступу. 

 
3.2.2. Контролювати строки дії посилених сертифікатів відкритих ключів працівників 

Користувача. 

 
3.2.3. Здійснити заходи з ознайомлення співробітників, які будуть працювати з Системами, з 

Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів. 

 
3.2.4. Забезпечити дотримання умов Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів 

працівниками Користувача, які для роботи з Системами отримали особистий ключ та 

посилений сертифікат ключа. 

 
3.2.5. Забезпечити надання на вимогу Підприємства достовірної інформації, що передбачена 

Регламентом Акредитованого центру сертифікації ключів, пов’язану з виконанням умов 

цього Договору. 

 
3.2.6. Забезпечити збереження працівниками Користувача особистих ключів та паролів доступу 

до них у таємниці та забезпечити недопущення використання особистих ключів та 

паролів  доступу  до  них  іншими  особами.  У  випадку  виявлення  факту   використання 



третіми особами особистих ключів або при виникненні підозри щодо 

використання особистих ключів третіми особами – негайно вжити всіх 

необхідних заходів для припинення факту такого використання. 
 
3.2.7. Не допускати використання особистого ключа у разі його компрометації. 

 
3.2.8. Негайно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, письмово повідомляти Підприємство про 

необхідність скасування ідентифікаторів доступу до Систем співробітникам Користувача, 

які припинили працювати з Системами, а також негайно звернутися до Акредитованого 

центру сертифікації ключів для скасування відповідного посиленого сертифіката 

відкритого ключа. 

 
3.2.9. Забезпечити кваліфікований персонал для роботи з Системами. 

 
3.2.10. Не передавати ні право, ні можливість доступу до Систем третім особам, окрім як 

співробітникам Користувача, зазначеним у замовленні, форма якого наведена у додатку 2 

до цього Договору. 

 
3.2.11. Якщо Підприємству стало відомо про факт передачі працівником Користувача права або 

можливості доступу до Систем третім особам, Підприємство має право призупинити 

доступ до Систем такому працівнику Користувача. 

 
3.2.12. Надавати Підприємству всю необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов даного 

Договору. 

 
3.2.13. Користуватися Системами у відповідності до вимог, встановлених чинним 

законодавством України. 

 
3.2.14. Користуватися відомостями, отриманими при роботі з Системами, у відповідності до 

вимог нормативно-правових актів та у межах повноважень, визначених законодавством. 

 
3.2.15. Вжити заходів для забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та 

поширенню персональних даних, отриманих у зв’язку з користуванням Системами, 

відповідно до законодавства. 

 
3.2.16. Не надавати третім особам за їх зверненням інформацію, отриману у зв’язку з 

користуванням Системами, окрім випадків визначених законодавством. 

 
3.2.17. Забезпечити захист комп’ютерних робочих місць Користувача, які мають доступ до 

Систем, відповідно до вимог чинного  законодавства у сфері захисту інформації. 

 

 

3.3. Підприємство має право 
 
3.3.1. Перевіряти додержання Користувачем умов цього Договору та дотримання працівниками 

Користувача порядку роботи з Системами. 

3.3.2. У разі невиконання або неналежного виконання Користувачем умов цього Договору, 

вимагати усунення порушень, або призупинити дію Договору, або відмовитися від 

виконання Договору та розірвати Договір в односторонньому порядку. 

3.3.3. На отримання від Користувача відповідної інформації, пов’язаної з виконанням умов цього 

Договору, у тому числі, документів, які підтверджують повноваження Користувача, 

визначені законодавством, у зв’язку із здійсненням яких Користувач має право доступу до 

Систем. 

3.3.4. Здійснити заходи щодо скасування ідентифікаторів доступу, що були надані працівникам 

Користувача для роботи з Системами, які не використовуються протягом 3 (трьох) місяців. 



3.3.5. У разі порушення Користувачем вимог підпункту 3.2.10 та пункту 6.10 розділу 6 Договору, 

Підприємство має право зупинити надання можливості користування Системами 

працівникам Користувача. 

3.3.6. У випадку виникнення підозри щодо вірусних атак з комп’ютерного робочого місця 

Користувача, Підприємство має право призупинити надання можливості користування 

Системами працівникам Користувача до повного усунення загрози. 

3.3.7. Підприємство має право направляти Користувачу електронні повідомлення з питань, що 

стосуються роботи Систем, або перерв у їх роботі тощо, які за статусом прирівнюються до 

офіційних письмових повідомлень Підприємства. 

3.4. Користувач має право 
 
3.4.1. Забезпечити використання співробітниками Користувача ідентифікаторів доступу до 

Систем з метою здійснення повноважень, визначених законодавством, у порядку та на 

підставах, встановлених чинним законодавством України. 

 
3.4.2. Вимагати від Підприємства виконання зобов’язань за цим Договором. 

 

4. Відповідальність Сторін 
 

4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають з цього 

Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором, а також згідно з 

чинним законодавством України. 

 
4.2. Користувач несе відповідальність перед третіми особами згідно з чинним законодавством 

України за втрату його працівниками ідентифікаторів доступу до Систем, носія ключової 

інформації з особистим ключем, за знищення особистого ключа з носія ключової 

інформації та втрату пароля захисту особистого ключа, а також за достовірність 

інформації, яку вносять до Систем працівники Користувача, за помилки, допущені ними 

при роботі з Системами, а також за невиконання обов’язків, визначених цим Договором, 

що призвело до завдання шкоди третім особам. 

4.3. Відповідальність за якість надання послуг електронного цифрового підпису працівникам 

Користувача несе Акредитований центр сертифікації ключів. 

4.4. Подаючи заяву про приєднання до цього Договору, Користувач підтверджує наявність у 

нього повноважень визначених законодавством, у зв’язку із виконанням яких він має право 

доступу до Систем. Відповідальність за повноту та достовірність інформації наданої в  

заяві про приєднання до цього Договору, у тому числі про віднесення працівників 

Користувача до кола осіб, які відповідно до законодавства мають право доступу до  

Систем, несе Користувач. 

5. Підстави звільнення Сторін від відповідальності 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, 

якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку, і якщо 

Сторона доведе існування таких обставин. 

5.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події 

зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або 

всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього 

заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути 

(уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру 

(землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани,  

руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та 

антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові 

епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, 

революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви 

тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання 

заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого  

самоврядування, інші  законні або незаконні заборонні  чи обмежуючі заходи     названих 



органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або 

тимчасово перешкоджають такому виконанню. 

5.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються 

непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін 

та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею 

або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для 

цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути 

(уникнути). 

5.4. При виникненні обставин дії непереборної сили або випадку строк виконання зобов’язань 

відкладається на строк дії таких обставин. 

5.5. Сторона, для якої є неможливим виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії 

непереборної сили або випадку, повинна при першій можливості повідомити іншу 

Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій. 

5.6. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином 

оформлені довідки відповідних державних органів. 

5.7. Випадок підтверджується фото-, відеозйомками, свідченнями третіх осіб, відомостями, 

розміщеними в ЗМІ тощо. 

5.8. З моменту припинення дії непереборної сили або випадку Сторони зобов’язані виконати 

передбачені цим Договором зобов’язання. 

5.9. У випадку, якщо обставини непереборної сили або випадку тривають більше одного 

календарного місяця, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору, попередивши 

про це іншу Сторону за 10 календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору. 

 
 

6. Співробітникам Користувача забороняється 

6.1. Модифікувати програмне забезпечення Систем, у тому числі вносити зміни в об’єктний 

код або дані програм. 

6.2. Розповсюджувати або передавати третім особам  логін та пароль доступу до Систем. 

6.3. Деасембліювати, декомпілювати (змінювати об’єктний код в вихідний текст) програми, 

бази даних та інші компоненти програмного забезпечення Систем. 

6.4. Створювати умови для несанкціонованого використання програмного забезпечення 

Систем третіми особами. 

6.5. Видаляти будь - яку інформацію, що є частиною програмного забезпечення Систем. 

6.6. Автоматична авторизація в Системах. 

6.7. Автоматичне внесення даних до Систем або автоматичне отримання даних з Систем. 

6.8. Зберігати логін та пароль доступу до Систем на файловій системі комп’ютера 

Користувача, у сторонньому програмному забезпеченні, на іншому носії або в іншому 

місці, доступному третім особам. 

6.9. Накопичувати та зберігати дані з Систем на файловій системі комп’ютера Користувача. 

6.10. Користувач здійснює необхідні заходи щодо недопущення вчинення його працівниками 

дій, зазначених у п.п. 6.1 – 6.9 цього Договору. 

6.11. У разі порушення працівником Користувача вимог п. 3.2.4, 3.2.10 та п.п. 6.1 – 6.9 цього 

Договору, Підприємство має право зупинити доступ до Систем такому працівнику. 

 

7. Строк дії та пролонгація Договору 

7.1. Цей Договір набирає чинності з дати прийняття Підприємством в особі відповідної філії 

від Користувача заповненої належним чином заяви про приєднання до цього Договору і 

діє протягом одного року до 31 грудня 2016 року. 



Якщо жодна із Сторін не заявить про припинення дії цього Договору 

за 30 (тридцять) днів до закінчення терміну його дії, тобто до 01 

грудня поточного року, то Договір вважається продовженим на 

кожний наступний рік на таких самих умовах. 
 

7.2. Договір може бути розірвано: 

7.2.1. за взаємною згодою Сторін, зафіксованою у письмовій формі; 

7.2.2. з ініціативи однієї із Сторін з обов’язковим попередженням іншої Сторони у письмовій 

формі не пізніше, як за п’ятнадцять календарних днів до дати розірвання; 

7.2.3. в односторонньому порядку Підприємством у разі невиконання або неналежного 

виконання Користувачем умов цього Договору (одностороння відмова від Договору), або 

у разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладенні даного 

Договору. 

8. Інші умови 
8.1. Правовий режим функціонування Систем, а також порядок доступу до Систем регулюється 

чинним законодавством України, документами Підприємства та цим Договором. 

8.2. Договір, відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України, поширює свою дію на 

взаємовідносини Сторін, які виникли та діяли до моменту його укладення. 

8.3. Офіційна інформація Підприємства публікується на офіційному веб-сайті Підприємства за 

адресою http://nais.gov.ua. 

8.4. Особи, що уклали цей Договір від імені Підприємства та Користувача, погодились, що їх 

персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору 

включаються до баз персональних даних Сторін. Представники сторін підписанням цього 

договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону 

України «Про захист персональних даних». 

8.5. Даний Договір є договором приєднання, та укладається шляхом приєднання Користувача 

до запропонованого Договору в цілому, при цьому Користувач не може запропонувати  

свої умови цього Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору, чи окремих 

його положень, Користувач вправі відмовитися від його укладення. 

Форма Заяви про приєднання до умов цього Договору 

встановлена у Додатку № 1. Форма Замовлення встановлена у 

Додатку № 2. 

 
9. Адреси та банківські реквізити Сторін 

 
Державне підприємство 
„Національні інформаційні системи” 
Юридична адреса: 
04053, Київ, вул. Артема, 73 

код ЄДРПОУ 39787008 

п/р 26009484744 
в АТ „Райффайзен Банк Аваль” 

МФО 380805 

 Статус платника податку на прибуток: 

Платник податку на прибуток на загальних 

умовах. 

КОРИСТУВАЧ 
 

 
 

Реквізити зазначаються у заяві про 

приєднання до цього Договору 

http://nais.gov.ua/


- 11 
-  

Додаток Б 

 

Додаток №1 до Договору про надання ідентифікаторів доступу до 

Єдиних та державних реєстрів 
 

На бланку Користувача 

 
Вих. №_________________ 

  від_____________________ 
Державному підприємству  

«Національні інформаційні системи »  

 

  
__________________________філія  

(відповідно до регіону місцезнаходження Користувача) 

Заява про приєднання 
до Договору  про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів 

 
Назва органу державної влади; органу місцевого самоврядування; судів; територіальних управлінь державної судової адміністрації; органів 

Національної поліції; органів прокуратури; органів Служби безпеки України; органів державної фіскальної служби України; органів 
державної виконавчої служби; державних нотаріальних архівів; державних нотаріальних контор; органу державної реєстрації актів цивільного 

стану; виконавчого органу сільських, селищних, міських рад (крім міст обласного значення); центру надання адміністративних послуг 

(заповнюється повністю відповідно до даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ) 

 

 

Код ЄДРПОУ 

 

картки платника податків  / Код 

ЄДРПОУ  

                            

 
Юридична адреса Користувача: 
Країна Індекс Область Район 

        

Місто (селище) Вулиця (бульвар, проспект, площа) буд. корп. кв. 

     

Адреса Користувача для листування (вказати за необхідності): 
Країна Індекс Область Район 
        
Місто (селище) Вулиця (бульвар, проспект, площа) буд. корп

. 

кв. 
     

Додаткові відомості :  

Контактний телефон: 

Контактна електронна адреса: 
 

Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України шляхом подання цієї Заяви Користувач приєднується до Договору про 

надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів (далі - Договір) та його умов, встановлених 

державним підприємством «Національні інформаційні системи» (далі – Підприємство), розміщеного на офіційному веб-сайті 

Підприємства за адресою www. nais.gov.ua.  

Користувач підписанням цієї Заяви засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору, погоджується з ними та 

зобов’язується їх виконувати, підтверджує наявність у нього повноважень, визначених законодавством, у зв’язку із виконанням 

яких він має право отримувати доступ до Єдиних та Державних реєстрів (далі - Системи), а також надає згоду (дозвіл) на обробку 

персональних даних. 

Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Підприємством організаційних заходів з надання співробітникам  

Користувача особистих ідентифікаторів доступу до Систем відповідно до законодавства. 

 

Додаток: належним чином завірена копія виписки ЄДРПОУ; у випадку підписання заяви НЕ керівником установи, до 

заяви додаються документи, які підтверджують повноваження підписанта Заяви.  

 

________________________ 

посада 

                                    

підпис 
М.П. 

_______________________ 

П.І.Б. 
 

 

http://www.nais.gov.ua/
http://www.nais.gov.ua/
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Додаток В 

 

Додаток №2 до Договору до Договору про надання ідентифікаторів доступу 

до Єдиних та державних реєстрів 
 

НА БЛАНКУ КОРИСТУВАЧА, ЯКИЙ ПРИЄДНАВСЯ ДО ДОГОВ ОРУ  

 

 

 

від «___»________20__р. 

вих. № ______________ 

______________________  філії 

державного підприємства 

«Національні інформаційні 

системи » 

                 

____________________________ 
(найменування Користувача) 

адреса _______________________ 

контактний телефон ___________  

ЗАМОВЛЕННЯ  

 

З метою забезпечення належної реалізації положень 

________________________________________________________________________________

____________, 
(положення законодавства, у зв’язку із реалізацією яких співробітники Замовника мають право доступу до Єдиних 

та Державних реєстрів) 

прошу надати співробітникам 

__________________________________________________________________  
               (назва Користувача) 
(код ЄДРПОУ - ___________), що зазначені в цьому замовленні, ідентифікатори доступу до 

Єдиних та Державних реєстрів (далі – Системи), адміністратором якого є державне 

підприємство «Національні інформаційні системи» (далі - Підприємство). 
Підписуючи це замовлення, Користувач підтверджує, що співробітники, зазначені у цьому замовленні, 

відповідно до законодавства мають право доступу до Систем, у зв’язку із  здійсненням ними повноважень, 

визначених законодавством України, та володіють навиками роботи з інформаційними системами. 

Перелік співробітників 

 

№ 

з/п 

 

ПІБ 

співробітника 

(повністю, 

відповідно до 

паспортних 

даних) 

 

 

Серія та 

номер 

паспорта 

співробітника 

 

 

 

 

 

РНОКПП 

 

Посада 

 

 

Назва Єдиних 

та Державних  

реєстрів для 

доступу до 

яких необхідно 

надати логін 

та пароль 

Контактний 

номер 

телефону, 

контактна 

адреса 

електронної 

пошти 

Підтверд

ження 

згоди на 

обробку 

персональ

них 

даних* 

(особисти

й підпис) 

1        

2        

...        

 

* - Цим підписом підтверджую згоду (надаю дозвіл) на обробку моїх персональних даних для отримання  доступу до 

Систем. 

 

 

______________________                    ________________                                  ______________________ 

             (посада)                                      (підпис, М.П.)                                                       (П.І.Б.) 
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Додаток Г 

 

ДОГОВІР №    
про надання ідентифікаторів доступу 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 
 

м. Київ 

 

Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» (далі - Технічний 

адміністратор), з однієї сторони, та 

Суб’єкт державної реєстрації, у трудових відносинах з яким перебуває 

Користувач (виконавчий орган сільської, селищної та міської ради, 

Київська та Севастопольська міська, районна, районна у місті Києві та 

Севастополі державна адміністрація), який (яка) надіслав заявку про 

приєднання до цього Договору (далі – Замовник), з другої сторони, разом 

надалі іменовані Сторонами, а кожна окремо – Сторона, відповідно до статей 

634, 638, 641 Цивільного кодексу України, керуючись Законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України 

щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та наказом 

Міністерства юстиції України від 15.12.2015 № 2586/5 «Про впорядкування 

відносин з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.12.2015 за № 

1568/28013, уклали цей Договір про надання ідентифікаторів доступу до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань (далі – Договір), шляхом приєднання Замовника до 

наступних умов: 
 

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ, 
ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ 

ЄДР - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

Користувач - уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації (виконавчого 

органу сільської, селищної та міської ради, Київської та Севастопольської 

міської, районної, районної у  місті Києві та Севастополі державної 

адміністрації), центру надання адміністративних послуг, утвореного 

відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»; 
Автоматизоване робоче місце Користувача – організоване робоче місце, 

обладнане комп'ютерною технікою, на яку встановлено програмне забезпечення ЄДР; 

Ідентифікатори доступу – логін та пароль Користувача; 

Надання доступу до ЄДР – сукупність організаційно-технічних заходів, 

спрямованих на створення технічної можливості для здійснення повноважень з 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
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Обліковий запис Користувача в програмному засобі ведення Єдиного 

державного реєстру – установлена відповідність між індивідуальним системним іменем 
(далі – логін), індивідуальним системним паролем – (далі – пароль) та конкретним 

Користувачем; 

Офіційний веб-сайт Технічного адміністратора – http://irc.gov.ua; 

Служба технічної підтримки – структурний підрозділ Технічного 

адміністратора, який забезпечує інформаційну та технічну підтримку 

Користувача. 
 

1. Предмет цього Договору 
1.1. Предметом Договору є надання Технічним адміністратором Користувачу 

ідентифікаторів доступу до ЄДР, з метою здійснення ним повноважень з державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Послуга). 

1.2. Цей Договір є офіційною пропозицією (офертою) Технічного адміністратора 

укласти Договір і містить істотні умови, необхідні для надання Послуги. 

1.3. Цей Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу 

України  та  абзацу п’ятого  частини  4  статті  179  Господарського  кодексу України  та  

укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого  Договору  в  цілому, при 

цьому Замовник не може запропонувати свої умови до цього Договору. 

1.4. У випадку прийняття нижче вказаних умов, Замовник засвідчує своє 

бажання укласти Договір (акцепт), шляхом надсилання відповідної заявки, з моменту 

отримання якої Технічним адміністратором, він вважається таким, що прийняв умови 

Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. 

1.5. Технічний адміністратор надає Послугу Користувачу на безоплатній основі. 

 

 

2. Порядок надання послуги 
2.1. Заявка про приєднання до Договору (Додаток до Договору) надсилається на 

бланку Замовника в паперовій формі, містить перелік Користувачів, яким надається доступ 

до програмного засобу ведення ЄДР, підписується керівником чи уповноваженою особою 

та скріплюється печаткою Замовника. До заявки додається належним чином засвідчена 

копія документа про призначення Користувача. 

Подаючи заявку про приєднання до Договору, Замовник підтверджує 

наявність у нього повноважень, визначених законодавством, у зв’язку із 

виконанням яких Користувач має право доступу до ЄДР. 
2.2. Після отримання заявки про приєднання до Договору, за умови використання 

Користувачем електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням 

ЄДР (Замовник самостійно здійснює дії, пов’язані з отриманням Користувачем 

електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів), 

Технічний адміністратор надає Користувачу ідентифікатори доступу до ЄДР. 

2.3. Підключення Користувача до ЄДР включає: 

2.3.1. створення облікового запису, логіну та паролю; 

2.3.2. передачу Користувачу створених логіну та паролю. 

2.4. Користувач самостійно встановлює програмне забезпечення АРМ ЄДР, згідно 

з інструкцією, розміщеною на офіційному веб-сайті Технічного адміністратора, та за 

допомогою логіна та пароля здійснює вхід до програмного забезпечення АРМ ЄДР з 

використанням ключа ЕЦП. 

 

 

3. Права та обов’язки Сторін 
3.1. Права Технічного адміністратора: 
3.1.1. не надавати ідентифікатори доступу до ЄДР Користувачу у разі, якщо 

автоматизоване робоче місце Користувача, на якому встановлюється програмний засіб 
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ведення ЄДР, не відповідає технічним вимогам до обладнання автоматизованого робочого 

місця користувача ЄДР; 

3.1.2. отримувати від Замовника відповідну інформацію, пов’язану з виконанням 

умов цього Договору, у тому числі, документів, які підтверджують повноваження 

Користувача, визначені законодавством, у зв’язку із здійсненням яких Користувач має 

право доступу до ЄДР; 

3.1.3. вимагати від Замовника та Користувача виконання зобов’язань за цим 

Договором; 

3.1.4. перевіряти додержання Замовником та Користувачем умов цього Договору; 

3.1.5. у разі невиконання або неналежного виконання Замовником та Користувачем 

умов цього Договору, вимагати усунення порушень, або ставити питання про 

призупинення Договору, або достроково розірвати Договір в односторонньому порядку. 

3.1.6. припинити надання Користувачу доступу до ЄДР у випадку дострокового 

розірвання цього Договору. 

3.2. Права Замовника: 
3.2.1. на отримання Користувачем ідентифікаторів доступу до ЄДР протягом 

терміну дії цього Договору; 

3.2.2. вимагати від Технічного адміністратора виконання зобов’язань за цим 

Договором; 

3.2.3. виступати з ініціативою щодо розірвання Договору. 

3.3. Обов’язки Технічного адміністратора: 
3.3.1. надати Користувачу, який визначений у заявці, ідентифікатори доступу до ЄДР; 

3.3.2. забезпечити належну роботу Служби технічної підтримки; 

3.3.3. на підставі повідомлення, підписаного керівником Замовника, вносити зміни 

до облікового запису; 

3.4. Обов’язки Замовника: 
3.4.1. обладнати робоче місце Користувача комп’ютерною технікою з вільним 

доступом до мережі Інтернет та необхідними технічними засобами згідно з вимогами, 

зазначеними на офіційному веб-сайті Технічного адміністратора; 

3.4.2. письмово повідомляти Технічного адміністратора про звільнення 

Користувача, якому було надано ідентифікатори доступу до ЄДР, переведення, 

припинення виконання ним обов’язків державного реєстратора, перебування у відпустці, 

зміну ним прізвища тощо, у день настання зазначених обставин; 

3.4.3. вжити заходів щодо забезпечення Користувачем збереження логіна та пароля, 

що надані Користувачу, у таємниці; 

3.4.4. не передавати ні право, ні можливість доступу до ЄДР та отримання 

відомостей з нього третім особам; 

3.4.5. повідомляти Технічного адміністратора про компрометацію облікового 

запису та у випадку підозри або виявлення факту доступу до ЄДР, отримання відомостей з 

нього третіми особами; 

3.4.6. забезпечити збереження в таємниці всієї інформації, отриманої Замовником 

та Користувачем у зв’язку з виконанням умов цього Договору. За розголошення або 

неправомірне використання інформації, що стала відома при виконанні Замовником та 

Користувачем умов цього Договору, винні особи несуть відповідальність згідно з 

законодавством; 

3.4.7. надавати Технічному адміністратору необхідну інформацію, пов’язану з 

виконанням умов цього Договору. 

 

4. Строк дії Договору 
4.1. Договір є укладеним, починаючи з моменту надходження заявки Замовника 

про приєднання до Договору і діє безстроково, або до моменту розірвання Договору чи 

припинення його дії. 

4.2. Цей Договір може бути припинений у наступних випадках: 

- зміни або прийняття нормативно-правових актів, які унеможливлюють надання 
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Технічним адміністратором Послуг; 

- за взаємною згодою Сторін; 

- за ініціативою однієї зі Сторін; 

- припинення (в т.ч. ліквідації) Замовника. 

4.3. У випадках зміни або прийняття нормативно-правових актів, які 

унеможливлюють надання Технічним адміністратором Послуг, Договір припиняє свою дію 

з моменту набрання чинності такими нормативно-правовими актами. 

4.4. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою однієї 

зі Сторін. При цьому Сторона, яка виявила бажання розірвати Договір, повідомляє по це 

іншу Сторону за 3 (три) календарні дні. 

4.5. У разі призупинення користування Послугою за цим Договором з ініціативи 

Замовника, Договір вважається чинним. 

 

5. Порядок вирішення спорів 
5.1. Будь-які спори, що виникають у процесі виконання цього Договору та у 

зв’язку з ним, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а при неможливості 

досягти згоди – у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
 

6. Відповідальність Сторін 
6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони 

несуть відповідальність відповідно до законодавства та умов цього Договору. 

6.2. Відповідальність за повноту та достовірність інформації наданої в заявці про 

приєднання до Договору, у тому числі про віднесення Користувача до кола осіб, які 

відповідно до законодавства мають право доступу до ЄДР, несе Замовник. 

6.3. Користувач несе відповідальність згідно із законодавством за втрату 

ідентифікаторів доступу до ЄДР, за достовірність інформації, яка вноситься до ЄДР, за 

помилки, допущені в роботі з ЄДР, а також за невиконання обов’язків, визначених цим 

Договором. 

 

7. Обставини непереборної сили 
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання 

чи неналежне виконання зобов’язань, що випливають з цього Договору, якщо це 

невиконання чи неналежне виконання настало внаслідок обставин непереборної сили: 

епідемії, пожежі, стихійного лиха, військових дій, масових заворушень та інших, що не 

залежать від волі Сторін та безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору. 

7.2. Сторона, яка в силу зазначених у п. 7.1. цього Договору обставин, не може 

виконувати свої зобов’язання згідно з цим Договором, повинна в строк не більше 5 (п’яти) 

днів письмово повідомити іншу Сторону, а в термін 10 (десяти) днів – надати відповідні 

підтверджуючі документи. 

7.3. Сторони можуть не повідомляти одна одну, якщо настання обставин 

непереборної сили є загальновідомим для громадян України фактом. 

7.4. Сторони домовилися, що достатнім доказом існування обставин непереборної 

сили є довідки компетентних органів влади та/або Торгово-промислової палати України. 

7.5. У випадку, коли вищезазначені обставини будуть діяти більше 3 (трьох) 

місяців, будь-яка зі Сторін може сповістити іншу про припинення дії цього Договору. 

 
8. Прикінцеві положення 

8.1. Внесення будь-яких змін до умов Договору здійснюється Технічним 

адміністратором, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті нової редакції Договору 

чи додаткової угоди до нього. При цьому нові умови надання Послуги вступають в дію з 

часу, зазначеного на офіційному веб-сайті, але не раніше ніж через 10 (десяти) 

календарних днів від дати оприлюднення нової редакції Договору чи додаткової угоди до 

нього на офіційному веб-сайті, якщо інше не випливає із змін, які відбулись у 
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законодавстві. 

8.2. У випадку зміни своїх реквізитів, Сторони зобов’язуються повідомити одна 

одну про такі зміни протягом 7 (семи) календарних днів. 

8.3. Додатки та додаткові угоди до Договору є невід’ємною частиною Договору. 

 

 

9. Юридична адреса та банківські реквізити Технічного 

адміністратора 
 

9.1. Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» 

Юридична адреса: вул. Мельникова, буд. 81, літ. «А», м. Київ, 

04050 ЄДРПОУ 33499803, 

п/р 260023011343 в АТ 

«Ощадбанк» м. Києва МФО 

300465 

ІПН 334998026552 

тел. (044) 481-49-27. 
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Додаток Д  
Додаток  до Договору 

про надання ідентифікаторів 

доступу до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань 
 

Вих. №   
від   

Державному підприємству 
 «Інформаційно-ресурсний центр» 

вул. Мельникова, 81 літ. «А», м. Київ, 04050 
 

Заявка про приєднання 

до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

 

Відповідно до статей 634, 642 Цивільного кодексу України шляхом подання цієї  

заявки 

       (назва      суб’єкта      державної      реєстрації),       в    

особі 

  (ПІБ), який (-а) діє на підставі Положення (Довіреності)   

(далі – Замовник), приєднується до Договору про надання ідентифікаторів доступу до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань (далі    –    Договір),    розміщеного    на    офіційному    веб-сайті    

державного  підприємства 

«Інформаційно - ресурсний центр» (далі - Технічний адміністратор): http://irc.gov.ua/. 

Замовник, відповідно до п.2.1. Розділу 2 Договору, визначає перелік посадових осіб, 

яким надається доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань (далі – Користувачі): 

Назва суб’єкта 

державної реєстрації 
 

Код ЄДРПОУ          
Юридична адреса: 
Країна Індекс Область Район 

        
Місто (селище) Вулиця (бульвар, проспект, площа) буд. корп. кім

н. 

     
Перелік користувачів, які потребують доступу: 

 
П.І.Б. користувача 

 
Посада 

Контактний 

телефон 

Адреса 

електронної пошти 

користувача 

Докумен

т про 

признач

ення (№ 

та дата)*      

     

     

     

Замовник підписанням цієї заявки та проставленням печатки засвідчує, що він 

ознайомлений з умовами Договору, погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати. 

Подання цієї заявки є підставою для надання Технічним адміністратором 

Користувачу ідентифікаторів доступу до ЄДР, з метою здійснення Користувачем 

повноважень з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
*Обов’язковим додатком до заявки є належним чином засвідчена копія документа про  

призначення на посаду, переведення або зміну прізвища Користувача (завірена головною 

http://irc.gov.ua/
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печаткою організації  або  печаткою №1  та підписом  керівника  відділу  кадрів  або  загального  

відділу,  з написом 

«копія вірна» або «з оригіналом згідно»). 

 
 

 

ПІБ 

 

МП 
       р. 

 

 

Додатки Ж , З та з інструкції зі встановлення програмного забезпечення 

ЄДР  прикріпленні окремими файлами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


