
Додаток 2
до Порядку обліку платників податків і 
зборів

Форма N 4-ОПП
Від 25.09.2014 р. № 1413501400586

ДОВІДКА
про взяття на облік платника податків*

Повідомляємо, що платник податків
25561596

податковий номер або серія та номер паспорта**

БЛАГОДІЙНА УСТАНОВА "НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЩЙНИЙ ЦЕНТР "ДЖЕРЕЛО" 
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)

УКРАЇНА, 79049, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛЬВІВ, СИХІВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ЧЕРВОНОЇ
__ ______________________________ КАЛИНИ, БУД. 86-А_____ _________________ ____

(місцезнаходження, місце проживання)
Керівник: ГАЙЛУЧОК АННА ОЛЕГІВНА 2847809420

(прізвище, ім я, по батькові та реєстраційний номер обліково'! картки платника податків або серія та номер паспорта**)
узятий на облік у контролюючих органах 
18.02.1999р. за № 7097
На дату видачі цієї довідки перебуває на обліку у

ДПІ У СИХІВСЬКОМУ Р-НІ М.ЛЬВОВА ГУ МІНДОХОДІВ У Л/О (код ДПІ-1350)
(найменування та код контролюючого органу) ................

Довідка дійсна до внесення змін у дані, що вказуються у цій довідці, із урахуванням
обмеження строку її дії
необмежено
зазначити дату або вказати 
"необмежено"

Начальник підрозділу реєстрації та 
обліку платників податків контролюючого _ _____ І.Дмитришин
°РганУ (підпис) (прізвище, ініціали)

Для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, ця довідка є свідоцтвом про реєстрацію 
у контролюючому органі.

Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у 
паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.



Додаток 2 до Положення про Реєстр 
неприбуткових установ та організацій

ДПІ у Сихівському районі м.Львова 
Гу Міндоходів у Львівській області

(найменування органу держ авної податкової служ би)

РІШ ЕННЯ № 339

від 02.10.2014 року

про внесення, внесення змін, повторне внесення. виключення, відмову у внесенні 
установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння 
установі (організації) іншої ознаки неприбутковості

На підставі статті 157 розділу III Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за
формою №1-РН)

БЛАГОДІЙНА УСТАНОВА

«НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ДЖЕРЕЛО»

М. ЛЬВІВ, ПР-Т.ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ,86А

Номер попереднього рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій
дага 02.03.1999 №488 ознака 0005 неприбуткової установи (організації) 
(заповню ється у разі повторного внесення, виключення до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій  
або присвоєння установі (організації) інш ої ознаки неприбутковості)

П родовження додатка 2

Перший 
ДПІ у Си! 
Гу Міндо

Примірник рішення отримано:

(посада особи  устг^ови (організацій, 

яка отримала рішення)

«Г

(підпис)

м. п.
(ініціали, прізвище)

2014 року (дата отримання ріш ення)


