
ОВЯТО-ПОКРОВОЬКИЙ
б л а г о д ій н и й  ФОНД

Благодійна організація «Благодійний фонд «Свято- 
Покровський» Код ЄДРТТОУ 26560251, 02099, 
м. Київ, вул. Ялтинська 5-Б,р/р 26007053103715 в ГРУ 
«ТТриватБанк» МФО 305299, 073-537-1-777;

Вих.№ від

Інформаційна довідка діяльності 
Благодійної організації 

«Благодійний фонд «Свято-Покровський»

Благодійний Фонд «Свято-Покровський» є благодійною, недержавною, неприбут
ковою організацією, що веде свою діяльність з 2004-го року.

Основними завданнями, котрі фонд ставив перед собою були:
- Поліпшення матеріального становища набувачів добродійної допомоги, сприяння 

соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які 
потребують піклування;

- Сприяння розвитку культури, доступові всіх верств населення, особливо 
малозабезпечених, до культурних цінностей, подання допомоги талановитим, творчим 
дітям та молоді;

- Акумулювання фінансових коштів для фінансування благодійної діяльності;
- Організація та проведення благодійних акцій;
- Сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту та туризму, пропагування 

здорового способу життя;
Та ще велику кількість суміжних, але не менш соціально важливих завдань.

На сьогоднішній день можу з гордістю сказати, що поставлені перед нами 
завдання виконуються успішно і майже щоденно поліпшують життя великої кількості 

людей. БФ «Свято-Покровський» надає грошову допомогу малозабезпеченим верствам 
населення, організовує благодійні заходи, направлені на здійснення мрій маленьких 
діточок, сприяє спортивному розвитку юнаків, допомагаючи їм як у тренувальному процесі, 
забезпечуючи всім необхідним, так і у можливості взяти участь у міжнародних змаганнях, 
що суттєво підвищує рівень майстерності та спортивну мотивацію нашої молоді.

Наша мета -  зробити цей світ кращим, і ми не зупинимось.

З щирою повагою,
Президент БФ «Свято-Покровський» Харченко К.В.



СВЯТО-ПОКРОВОЬКИЙ
П  БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

Благодійна організація «Благодійний фонд «Свято- 
ТТокровський» Код ЄДРТТОУ 26560251, 02099, 
м. Київ, вул. Ялтинська 5-Б,р/р 26007053103715 в ГРУ 
«ТТриватБанк» МФО 305299, 073-537-1-777;

Біографічна довідка уповноваженого представника 
Харченко Костянтина Вікторовича 

Благодійна організація «Благодійний фонд «Свято-Покровський»

ПІП Харченко Костянтин Вікторович

Працює Президент БФ «Свято-Покровський»

Громадянство Громадянин України

Число, місяць, рік народження 27 вересня 1987 року

Місце народження м. Київ

Освіта Вища

Науковий ступінь, вчене звання “

Володіння мовами Українська, Російська, Англійська

Нагороди, почесні звання -

Трудова діяльність - з 2005 по 2009 роки працював у комерційних банках, 
таких як: АКІБ «УкрСиббанк», ПАТ «СЕБ банк» та ПАТ 
«Універсал банк» займав посади з обслуговування 
фізичних та юридичних осіб, був куратором фінансових 
консультантів групи відділень;
- з 2009 по 2014 займався підприємницькою діяльністю 

у сфері будівництва;
- з 2014 по теперішній час працюю на громадських 
засадах;

Контактна інформація м. Київ, вул. Ж илянська 120 б, кв. 1 
тел. 073 537 17 77

Можливий напрямок роботи у 
громадській раді

Економічний

З щирою повагою,
Президент БФ «Свято- Покровський» Харченко К.В.


