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Респондент:

найменування: комунАльнЕ пlдприемство "оБлАсниЙ спортивниЙ комплЕкс "мЕтАлlсТ"

Мiсцеэнаходження (юридична адреса):

вулиця Плеханiвська, буд. 65, Комiнтернiвський район р.-н, м. XAPK|B, XAPK|BCЬKA обл., 61001
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Адреса здiйснення дiяльностi, щодо якоТ подаоться форма звiтностi (фактична адреса):

вулиця Плеханiвська, буд.65, Комiнтернiвський район р.-н, M.XAPKIB, ХАРКlВСЬКАобл.,61001
aйiункm,вулuця/пpoвулoк,nлou|апoLцo,Nэбуduнlу/кopпуcу,Nэкваpmupu/oфicу)

Найменування структурного пiдроздiлу

Вид економiчноТ дiяльностi

Номер структурного пiдроэдiлу

3аповнюеться в територiальному органi державноТ статистики стосовно ознак пiдроздiлу:
Код виду економiчноТ дiяльностi за КВЕ!
Код територii за КОАТУУ,

flля iнших примiток

р.
(назв а звimноео мiсяtl,я)

Подають: TepMiH подання

юридичнi особи, вiдокремленi пiдроздiли юридичних осiб за
перелiком, визначеним органами державноТ статистики
- територiальному органу fl ержстату

не пlзнlше /-го
числа мiсяця,
наступного за

звiтним перiодом



о Отримано: 03.0,1.2020 13:10
о Одержувач: 24477221

Пiдписи:
lм'я файла:

Квитанцiя N92
П iдприемство : 24477 221 КОМУНАЛ Ь Н Е П lДП РИеМСТВО "ОБЛАСН И Й
спортивнии комплЕкс "мЕтАлlст"
Звiт: 1-ПВ. 3BiT з працi (мiсячна)
3а перiод: Грудень,20,19 р.
3BiT доставлено до l-|eHTpy обробки електронних звiтiв Держстату
УкраТни 03.01.2020 у 12:05:13
Реестрацiйний номер звiту: 90036075З7
(63101002447722,1S030,10,1,1,10000068122019.XML)
Звiт вiдповiдае формату, визначеному flержстатом УкраТни.
Електроннi цифровi пiдписи перевiрено.
3BiT прийнятодля подальшоIобробки. У випадку виявлення
помилок при здiйсненнi обробки даних звiту в органах
державноТ статистики та(або) необхiдностi надання уточнень
Вам буде повiдомлено додатково.

Вiдправник: l-{eHTp обробки електронних звiтiв.Щерхстату УкраТни
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доставку одержувачу
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