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● Одержувач:
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Квитанція №1
Підприємство: 41752220 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ"
Документ: S0110012 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого
підприємництва
Файл: 803910041752220S011001210000011092019.XML
За період: 9 Мiсяцiв,2019 р.
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової
служби України 08.11.2019 в 16:18:33
Підписи документа:- перший - печатка, 41752220 ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ
КРАЇНИ", сертифікат № 01000000000000000000000000000000070be262,
видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів
"Україна"
- другий - директор, 3080213038 ДМИТРУК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
сертифікат № 01000000000000000000000000000000070be264, видавник
UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Присутні попередження.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо
результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного документу.

Виявлені помилки/зауваження:
Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису
розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно
до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» –
особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен
зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому
засобі електронного підпису).
Сертифікат: № '01000000000000000000000000000000070be262',
видавець: 'UA-36865753-0117' 'АЦСК ТОВ "Центр сертифікації
ключів "Україна"', найменування: 'ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ"'.
\\Ознайомитися_з_деталями
Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису
розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно
до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» –
особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен
зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому
засобі електронного підпису).
Сертифікат: № '01000000000000000000000000000000070be264',
видавець: 'UA-36865753-0117' 'АЦСК ТОВ "Центр сертифікації
ключів "Україна"', найменування: 'ДМИТРУК МАКСИМ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ'.
\\Ознайомитися_з_деталями
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДПС України, версія 2.3.4.22

● Підписи:
● Ім'я файла:
● Спосіб прийому:

\\Показати_документ
Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
803910041752220S011001210000011092019.XML
З використанням прямого з'єднання

● Отримано:
● Одержувач:
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Квитанція №2
Підприємство: 41752220 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
За період: 9 Мiсяцiв,2019 р.
Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 08.11.2019 у 16:18:01
Реєстраційний номер звіту: 9003271379
(803910041752220S011001210000011092019.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України
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