
/The state emblem o f Ukraine/

EX TR A C T
from  the U nified  State R egister o f Legal E ntities,

Individual E ntrepreneurs and Public A ssociations

C H A R ITA BLE O R G A N IZ A T IO N  «C H A R IT Y  FU N D  «T A B O R »

Identification code of the legal entity:
39371561

Official address of the legal entity:
04209, KYIV CITY, KEMEROVSKA STREET, BUILDING 1

Date and number of entry in the Unified State Register of Legal Entities, Individual 
Entrepreneurs and Public Associations:
01.09.2014, 1 069 102 0000 032420

Surname, name, patronymic of individuals having the authority to act on behalf of the legal 
entity without power of attorney, including the right to sign contracts; information on 
limitations in terms of the legal entity or individual entrepreneur representation:
OLEKSANDR YEVHENOVYCH SOROKIN (PURSUANT TO THE CHARTER) -  CEO

Surname, name, patronymic of individuals having the authority to act on behalf of the legal 
entity without power of attorney, including the right to sign contracts; information on 
limitations in terms of the legal entity or individual entrepreneur representation:
n/a

Date and number of the record on registration, names and identification codes of the statistics 
authorities, the Ministry of Revenue and Duties, the Pension Fund of Ukraine where the 
individual entrepreneur is registered:
02. 09.2014, MAIN DEPARTMENT OF THE REGIONAL STATISTICS,
21680000
02.09.2014, 265414109199, MAIN DEPARTMENT OF THE STATE TAX SERVICE IN 
KYIV CITY, STATE TAX INSPECTORATE IN OBOLONSKYI DISTRICT (OBOLONSKYI 
DISTRICT OF KYIV CITY), 43141267
(information on registration as a taxpayer)
02.09.2014, 10000000251246, MAIN DEPARTMENT OF THE STATE TAX SERVICE IN 
KYIV CITY, STATE TAX INSPECTORATE IN OBOLONSKYI DISTRICT (OBOLONSKYI 
DISTRICT OF KYIV CITY), 43141267
(information on registration as a unified contribution payer)

Is not subject to registration with the PENSION FUND OF UKRAINE in connection of adoption 
of the Law of Ukraine on Amendments to Certain Legal Acts of Ukraine due to the 
Implementation of the Administrative Reform No. 406-VII approved on 04.07.2013

Information on the main type of economic activities:
88.99 Other social work activities without accommodation n.e.c.c

Information on registration number of the unified contribution payer :
10000000251246

Class of occupational risk of the unified contribution payer according to the main type of its 
economic activity:
1

Date and time of the extract issue:



01.10.2019 09:56:30 am

Put on the Register by.
Round seal: State registrar

Prepared by.
Round seal: State registrar

/signature/ T.V. NIKOLAIEVA
Obolonskyi District in Kyiv city State Administration * 4

/signature/ T.V. NIKOLAIEVA
Obolonskyi District in Kyiv city State Administration * 4



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"ФАВОР"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
39371561

Місцезнаходження юридичної особи:
04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КЕМЕРОВСЬКА, БУДИНОК 1

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань:
01.09.2014, 1 069 102 0000 032420

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
СОРОКІН ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ (ЗГІДНО СТАТУТУ) - керівник



Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міидоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
02.09.2014, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
02.09.2014, 265414109199, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ 
В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267 
(дані про взяття на облік як платника податків)
02.09.2014, 10000000251246, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, 
ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267 
(дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-УІІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення 
проживання, н. в. і. у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000251246

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску> за основним видом 
його економічної діяльності:
1

Дата та час видачі виписки.
01.10.2019 09:56:30

Внесено до реєстру.

Сформовано документ.



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 EXTRACT from the Unified 
State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations.

__________
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.

Зареєстровано в реєстрі за № G46S




