
2225 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЕ ХМЕЛЬНИЦЬКА ДПІ __________________ (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)______________ _
Р ІШ Е Н Н Я  № 2222254600049 від 23.03.2022____________ рокуX про включення про виключенняпро повторне включення про відмову у включенні (повторному включенні)підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій абопро 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 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою № 1-РН) 447,78917

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ”БГВ"Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організаціїВІД _________________________ Р- № _________________________________, ознака неприбутковості
Ознака неприбутковості 0036 - благодійні організації;Дата присвоєння ознаки неприбутковості 21.03.2022Дата скасування ознаки неприбутковостіДата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації 21.03.2022
Підстава* —Уповноважена особа, начальник Хмельницького відділу камеральних перевірок ; управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків
Примірник рішення отримано:
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ЧМ ЕЛЮ К АЛЛА КАРОЛІВНА

.року МП (за наявності) 1»♦Заповнюється у разі відмови у включенні підприємства, установи, організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєстру.



2225 MAIN DEPARTMENT OF THE STATE TAX SERVICE IN 
KHMELNYTSKYI REGION, KHMELNYTSKYI STATE TAX INSPECTORATE 
______________ (KHMELNYTSKYI CITY) ________________

DECISION No 2222254600049 
dated March 23, 2022X on inclusion on removalon re-inclusion on refusal o f inclusion (re-inclusion)of an enterprise, institution, organization into/from the Register of Non-Profit Institutions and Organizations oron the change of the unprofitability criterionon assignment o f unprofitability criterion to an enterprise, institution, organization (according to the results o f confirmation of compliance of non-profit organization with the requirements established by paragraph 133.4 o f Article 133 of the Tax Code of Ukraine)The decision was made on the basis o f  paragraph 133.4

of Article 133 of the Tax Code of Ukraine
and registration application (form No 1 -PH) ______44778917

“CHARITABLE FUND “BGV” CHARITABLE ORGANIZATION

Preliminary decision on inclusion into the Register of Non-Profit Institutions and Organizations No 
dated______, unprofitability criterion________________________Unprofitability criterion 0036 - charitable organizationsDate of unprofitability criterion assignment 21.03.2022Date of unprdfitability criterion cancellationDate of inclusion of the non-profit organization into the Register 21.03.2022Non-Profit Institutions and Organizations starting from which:he term of continuous registration of the non-profit organization is determined
Basis*__________________________________________________________________________

Authorized person, Head ALLA KAROLIVNA CHMELIUK
of Khmelnytskyi Desktop Audit Division 
of the Department for Identification
and Processing of Tax Risks _____ /signature!_____
Round seal: State Tax Service of Ukraine * No 5 * Main Department of the State Tax Service in Khmelnytsk}
region

A copy of the decision was received by: ___________ _
L.S. (if any)

*To be filled out in case of refusal to include an enterprise, institution, organization into the Register of Nor 
Profit Institutions and Organizations or removal from the Register.
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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 
2222254600049 dated March 23, 2022.

________ Dymchak Maryna Oleksandrivna
14.04.2022 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 fourteenth of April 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 N o___and s o i l -
Private notary /signature/

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

Місто Хмельницький, Хмельницької області, Україна 
Чотирнадцятого квітня 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.

Зареєстровано в реєстрі за №




