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Квитанцiя Ns2
Пiдприемство: 26209430 Приватне акцiонерне товариство "Виробниче
об'еднання "Стальканат-Сiлур"
3BiT: Ф1. Баланс
За перiод: PiK,2020 р.
Звiт доставлено до l-{eHTpy обробки електронних звiтiв,Щерхстату
УкраТни 2З.04.2О21 у 11:1"l :52
Реестрацiйний номер звiту: 9005008689
(51 1 0 1 0026209430S01 001 

,l 
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3BiT вiдповiдае формату, визначеному,Щерхстатом Украiни.
Квалiфiкованi електроннl пlдписи перевlрено.
Звiт прийнято мя подальшоi обробки. У випадку виявлення
помилок при здlисненнi обробки даних звiту в органах
дерхавноl статистики та(або) необхiдностi надання уточнень
Вам буде повiдомлено додатково.

- Кiнцевий TepMiH подання форми - 0'1 .0З.2021
Звiт подаеться iз запtзненням, що е порушенням вимог чинного
законодавства стосовно подання статистичноl звlтностl.
Надання органам дерхавноl статистики даних для проведення
дерхавних статистичних спостерехень lз запlзненням тягне за
собою вiдповiдальнiсть, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу
УкраТни про адмiнiстративнl правопорушення.
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