
Ресстру виробникiв та

розповсюджувачiв програмного забезпечення

Серiя вр J\ъ 02064

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
(найменування суб'екта господарювання (повне та скорочене (якщо таке е) або

прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноТособи-пiдприсмця)
тов "сАЙФЕр про"

iз зазначенням органiзацiйно-правовоТ форми)

Код за СДРПОУ юридичноТ особи або реестрацiйний номер облiковоТ картки
платника податкiв або номер та серiя паспорта (для фiзичних осiб, якi через своТ

релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляються вiд прийняття реестрацiйного номера
облiковоТ картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi органи

державноТ влади i мають вiдмiтку у паспортi)

45125815
Вид дiяльностi у сферi програмного забезпечення

виробництво, розповсIодження

Свiдоцтво про внесеЁня вИ

Мiсцезнаходження (мiсце проживання)

вул. Нагiрна,25-27, м. КиТв,04l07

Найменування

розповсюджусться

програмного забезпечення, яке вrlроблясться,

Збiрка комп'ютерних програм "Сшстема крllптографiчного захltсту iнформацii
"Шифр-Х.509". Версiя 2

19.01.202l
(дата реестрацii)

(дата видачi)

Заступник MiHicTpa
економiки Украiни

Голубицька К. I.
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рIшЕння
про внесення вiдомостей

до Реестру виробникiв та розповсюджувачiв програмного забе3печення

вiд <l9> липня 2021 року лъ 2064

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "САЙФЕР ПРО"
(найменування суб'екга господарювання (повне та скорочене (якщо таке е)), або прiзвище, iм'я та по батьковi

фiзичноi особи-пiдприемця)

про внесення вiдомостей до Реестру виробникiв та розповсюджувачiв програмного забезпечення i

доданi до неТ документи, MiHicTepcTBo економiки УкраТни вирiшило:

унести вiдомостi про 
тов,,слйФЕр про,,

вул. Нагiр на,, 25-27, м. КиiЪ, 04107 45125815

(скорочене найменування суб'екга господарювання, мiсцезнаходження - для юридичноi особи або мiсце

проживання - дrя фiзичноТ особи-пiдпри€мця, код за едрпоУ - дIя юридичноТ особи або реесграцiйний номер

облiковот картки платника податкiв або номер та серiя паспорта (лrrя фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi або iншi

переконання вiдмовляються вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв, офiuiйно

повiдомили про це вiдповiднi органи державноТ влади i мають вiдмiтку у паспортi) - для фiзичноТ особи-пiдприемця)

до Реестру виробникiв та розповсюдЖУвачiв програмного забезпечення як суб'екта

господарювання, що е виробником таlабо Dозповсюджчвачем програмного забезпечення

Збiрка компlютерних програм "Система криптографiчного захисry iнфОрмацii "ШИфР-
Х.509". Версiя 2

Голубицька К. I.

(прiзвище, iнiцiали)

Засryпник MiHicTpa

(пiдпис)
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