
2654 STATE TAX INSPECTORATE IN OBOLONSKYI DISTRICT OF THE MAIN 
DEPARTMENT OF THE STATE FISCAL SERVICE IN KYIV CITY

D E C ISIO N  No 1726544600199 
dated April 06. 2017

on inclusion on removal
X on re-inclusion on refusal of inclusion

of an enterprise, institution, organization in/from the Register of Non-Profit Institutions and Organizations or
on the change of the unprofitability criterion
on assignment of unprofitability criterion to an enterprise, institution, organization (according to the 
results of confirmation of compliance of non-profit organization with the requirements established by 
paragraph 133.4 of Article 133 of the Tax Code of Ukraine)

The decision was made on the basis of subparagraph 133.4.5 of paragraph 133.4 of Article 133 of the Tax Code of 
Ukraine and registration application (form No 1-PH) ______39371561

CHARITABLE ORGANIZATION «CHARITY FUND «TABOR»

Preliminary decision on inclusion in the Register of Non-Profit Institutions and Organizations No 188 dated 
September 21, 2016, unprofitability criterion -  0036 -  charitable organizations;

Unprofitability criterion 0036 - charitable organizations
Date of unprofitability criterion assignment 21.09.2016
Date of unprofitability criterion cancellation
Date of inclusion of the non-profit organization in the Register
of Non-Profit Institutions and Organizations starting from which
the term of continuous registration of the non-profit organization is determined

04.11.2014

Basis*__________________________________________________________________________

DEPUTY HEAD /signature/ NATALIIA VALENTYNIVNA BIRIUKOVA
Official round seal

A copy of the decision was received by:
HEAD _____ /signature/ O.O. Lafazan

L.S. (if any)
Round seal: Ukraine, Kyiv * Charitable Organization «Charity Fund «Tabor» * Identification code 39371561

*To be filled out in case of refusal to include an enterprise, institution, organization in the Register of Non- 
Profit Institutions and Organizations or removal from the Register.
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2654 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В 
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 

_______ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ_______

РІШЕННЯ №1726544600199_______________
в ід0б.04.2017________________________________________ року

про включення про виключення
X про повторне включення про відмову у включенні

підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або
про зміну ознаки неприбутковості
про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами 
підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 
статті 133 Податкового кодексу України)

Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 39371561 
Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН)__________

____________________ БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФАВОР"

Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації
від 21,09.2016______________ р. № 188 _______ _________ , ознака неприбутковості
_____________________________________0036 - благодійні організації;_______________________________

Ознака неприбутковості 0036 - благодійні організації;
Дата присвоєння ознаки неприбутковості 21.09.2016
Дата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організаїш^іЙ'еєіїЦІуйЮіїрибуткових 
установ та організацій, починаючи з
безперервної реєстрації неприбутково/йруанізагіїї“ /?

04.11.2014

Підстава*

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬН

^Заповнюється у разі відмоЙЙіІц^яі^гМїіі підприємства, установи, організації до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєстру.



CERTIFICATION OF TRANSLATOR
I, Dymchak Maryna Oleksandrivna, certify that I am fluent in English and Ukrainian and that the 
above document is an accurate translation of the document entitled DECISION No
1726544600199 dated April 06, 2022.

20.05.2022
Dymchak Maryna Oleksandrivna
Ukraine, Khmelnytskyi city, 53, Proskurivska Str.
tel. +380 676 21 23 25

Переклад цього тексту англійською мовою з української мови 
виконав перекладач Димчак Марина Олександрівна

Khmelnytskyi city, Khmelnytskyi region, Ukraine.
On the twentieth of May two thousand twenty-two.

I, Fedosieieva O.O., a private notary of Khmelnytskyi city notarial district, testify the 
authenticity of the signature of the translator Dymchak Maryna Oleksandrivna made in my 
presence.

The identity of the translator was established; the dispositive legal capacity and 
qualification were verified.

Regd No___and
Private notary /signature/

Round seal: Private notary * Fedosieieva Olga Oleksiivna * Khmelnytskyi city notarial district 
of Khmelnytskyi region

Місто Хмельницький, Хмельницької області, Україна 
Двадцятого травня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Федосєєва О.О., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального 
округу, засвідчую справжність підпису перекладача Димчак Марини Олександрівни, який 
зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

ч




