
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО
НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ

ПОЖЕРТВИ

Цей договір між Благодійною організацією “Благодійний Фонд “Волонтери Букос”, яка діє на
підставі Статуту (надалі - Фонд) і користувачами інтернет-сайту, в подальшому - «Благодійник», є
договором про надання фінансової допомоги у вигляді благодійної пожертви, визначає основні
умови та порядок надання коштів пожертви та порядок контролю за їх цільовим використанням -
сайт http://bucosvolunteers.org.ua/ на наступних умовах:

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1 Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Фонду, що розміщена на сайті:
http://bucosvolunteers.org.ua/, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло
фізичних осіб.

1.2 Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на
здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті
Фонду, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи
банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок
Фонду.

1.3 Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду
для наступного використання для досягнення цілей Фонду, передбачених Статутом, відповідно до
Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього
Договору.

1.4 Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів
благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала
Оферту.

1.5 Конфіденційна інформація – інформація про фізичну особу та інформація, доступ до
якої обмежений фізичною або юридичною особою

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Благодійник добровільно жертвує (безоплатно передає) Фонду у власність грошові
кошти шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Фонду
(далі – Пожертва), а Фонд приймає Пожертву та зобов’язується використати такі цілі :

2.2 надання волонтерської допомоги громадянам України;
2.3 закупівля дитячого харчування, побутової хімії, медикаментів та медичного

обладнання;
2.4 транспортна допомога;
2.5 закупівля обладнання для військових (транспорт, одяг, генератори, каремати, палатки,

спальні мішки тощо);
2.6 закупівля пального. закупівля дитячого харчування, побутової хімії, медичного

обладнання
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3. АКЦЕПТ

3.1 Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден зі всіма умовами Оферти та
розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей,
передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну
адресу office@bucosvolunteers.org.ua. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою
усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також
підтверджує право Фонду використати частину Благодійної пожертви на адміністративні
витрати Фонду в розмірі не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну
діяльність та благодійні організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є
укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу
України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього
Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4.   ПЕРЕДАЧА ПОЖЕРТВИ

4.1. Пожертва перераховується Благодійником у безготівковій формі, шляхом
перерахування на банківський рахунок Фонду.

4.2. Право власності на Пожертву виникає у Фонду з моменту надходження її на
рахунок Фонду.

4.3. Благодійник може на свій розсуд продовжити строк та змінити порядок
перерахування Пожертви (перерахування однією сумою або частинами), що не матиме
наслідком настання будь-якої відповідальності для Благодійника.

5.  ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

5.1. Благодійник має право здійснювати контроль за використанням Пожертви у
відповідності до цілей, передбачених п. 2.1 – п. 2.7 цього Договору.

5.2. Для реалізації контролю цільового використання Пожертви, передбаченого п. 5.1
цього Договору, Благодійник має право вимагати, а Фонд зобов’язується невідкладно при
отриманні такої вимоги надати Благодійникові звіт про використання Пожертви, разом з усіма
підтверджуючими документами (завіреними Фондом копіями таких документів), якщо
необхідність надання таких документів міститиметься у вимозі Благодійника.

5.3. Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених
статутною діяльністю Фонду та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації».

6. ІНШІ УМОВИ

6.1 Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування
коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

6.2 Всі спори та суперечки за цим Договором вирішуються відповідно до процесуального
законодавства України, згідно визначеної законодавчо підсудності.

6.3 Фонд зобов’язується зберігати та не розголошувати надану Благодійником інформацію
та дані, а також вживати усіх запобіжних заходів для захисту інформації від втрати,
неправильного використання або неправомірного внесення змін.



МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ

Організація:

Благодійна організація “Благодійний фонд “Волонтери Букос”

Адреса:                   60313 Чернівецька обл., Чернівецький р-н.,
село Магала, вул. Ватра-Хорелор, будинок, 2

Код ЄДРОПУ: 44889468
Тел.: +380935004242
Ел. Пошта: office@bucosvolunteeers.org.ua




