
Місцезнаходження (юридична адреса):

Респондент:                                                                                

Державне статистичне спостереження

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою

відповідальність, яка встановлена статтею 186
3
 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ

НА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ І ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ

По заповненню -  

за січень - ____________ 20__ року

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

(звітний період)

не пізніше

5 числа місяця,

наступного за 

звітним періодом

Найменування:

№ 5-НО (наука/оборона)

  

(квартальна)

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

11.07.2014 № 211

Термін поданняПодають:

юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на 

науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

  

- органу державної статистики за місцезнаходженням

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
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