ДОГОВІР ПРО ПОЖЕРТВУ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) № 2 від 04 листопада 2020 року

Нижчевикладений текст договору адресований фізичним та юридичним особам та є офіційною публічною
пропозицією (офертою) у розумінні ст. 641 Цивільного кодексу благодійної організації «Благодійний фонд
«Екологія» (Фонд «Екологія»), який зареєстрований за адресою: 73003, Херсонська область, м. Херсон,
вулиця Канатна, будинок 2, офіс 8, код ЄДРПОУ 43889579, іменованого в подальшому як «Реципієнт», в особі
директора Дубова Святослава Володимировича, який діє на підставі Статуту, укласти договір про пожертву
(надалі ― «Договір») на встановлених Реципієнтом умовах.
Договір вважається укладеним в порядку, встановленому ст. 642 Цивільного кодексу України, і набуває сили
договору приєднання з моменту вчинення дій, визначених п. 2.4. цього Договору, що означають повне і
беззастережне прийняття Вами (у подальшому ― «Пожертвувач») всіх умов Договору без будь-яких
виключень та/або обмежень (акцепт).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Пожертвувач передає, а Реципієнт приймає в пожертву майно, визначене пунктом
1.2. цього Договору (надалі ― «Пожертва»), для використання з метою, вказаною у пункті 1.3. цього
Договору.
1.2. Предметом пожертви є грошові кошти у розмірі, що визначається Пожертвувачем на власний розсуд
в момент здійснення Пожертви.
1.3. Передбачену у п. 1.2. цього Договору Пожертву Реципієнт зобов’язується використовувати лише з
метою реалізації проєкту, в межах якого здійснюється збір коштів.
2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Договір укладається між Пожертвувачем і Реципієнтом у формі договору приєднання (ст. 634
Цивільного кодексу України).
2.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Пожертвувачем всіх умов Договору
і рівносильний укладенню з Реципієнтом двостороннього письмового договору про пожертву.
2.3. Акцептом умов Договору є здійснення Пожертвувачем дій, визначених п. 2.4. Договору.
2.4. Пожертвувач здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами в процесі перерахування
Пожертви на інтернет-ресурсі Реципієнта https://ecology.fund скориставшись кнопкою «Підтримати
проєкт».
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Реципієнт зобов’язується використовувати Пожертву за цільовим призначенням, визначеним у п. 1.3.
цього Договору.
3.2. Право Пожертвувача на здійснення контролю за використанням Пожертви відповідно до мети,
встановлено п. 1.3. цього Договору, реалізується шляхом ознайомлення з річним звітом про
діяльність Реципієнта, який публікується Реципієнтом на інтернет-ресурсі відкритого доступу
https://ecology.fund не пізніше 31-го січня наступного за звітним року.
3.3. У випадку, якщо використання Пожертви за призначенням виявилося неможливим до кінця
календарного року, у якому було передано Пожертву, Реципієнт має право використати її протягом
наступного календарного року.
3.4. У разі неможливості використання Пожертви за призначенням, зокрема, у випадку припинення
юридичної особи Реципієнта (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, виділу, приєднання або
перетворення), Пожертвувач прийняттям цього Договору наперед дає свою згоду на передачу
Пожертви у складі активів Реципієнта одній або кільком благодійним організаціям, або їх
зарахування до доходу бюджету.
3.5. У разі неможливості використання Пожертви за призначенням, зокрема, у випадку завершення збору
коштів на проєкт чи у випадку, якщо протягом 18 (вісімнадцяти) місяців з дня публікації проєкту на
сайті https://ecology.fund не було зібрано 100% необхідної для його реалізації суми, Пожертвувач
прийняттям цього Договору наперед дає свою згоду на передачу Пожертви на підтримку поточної
діяльності проєкту, або інший проєкт, або на підтримку статутної діяльності Реципієнта.

4. МОМЕНТ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ПОЖЕРТВИ
4.1. Реципієнт набуває право власності на предмет Пожертви з моменту його прийняття (зарахування
грошових коштів на рахунок Реципієнта).
4.2. Передачею та прийняттям Пожертви вважається виконання Пожертвувачем дій, визначених п. 2.4.
цього Договору, та зарахування коштів на рахунок Реципієнта відповідно.
5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПОЖЕРТВУВАЧА
5.1. Приєднанням до цього Договору та у зв’язку з ним, а також наданням своїх персональних даних
(адреса електронної пошти (email), підпис Пожертвувача у вигляді будь-яких відомостей, які бажає
повідомити про себе Пожертвувач) Пожертвувач надає Реципієнту згоду на обробку своїх
персональних даних у вищезазначеному обсязі.
5.2. Реципієнт обробляє персональні дані Пожертвувача, перераховані у п. 5.1. цього Договору, з метою
сповіщення про новини Реципієнта, а дані про підпис, що надаються за бажанням Пожертвувача ― з
метою оприлюднення інформації про участь Пожертвувача у благодійній діяльності.
5.3. Пожертвувач може зробити Пожертву анонімно.
5.4. Персональні дані Пожертвувача, перераховані у п. 5.1. цього Договору, будуть зберігатися
Реципієнтом, а відомості, зазначені Пожертвувачем як «підпис», будуть опубліковані Реципієнтом на
інтернет-ресурсі відкритого доступу https://ecology.fund у переліку донорів проєкту.
6. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набуває сили двостороннього договору про пожертву з моменту здійснення
Пожертвувачем дій, визначених п. 2.4. цього Договору і діє до повного виконання.
6.2. Реципієнт має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір шляхом публікації змін на
інтернет-ресурсі Реципієнта. Такі зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін
вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації Реципієнтом.
6.3. Всі суперечки та розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання
умов цього Договору вирішуються шляхом переговорів на підставі письмового звернення
Пожертвувача до Реципієнта або Реципієнта до Пожертвувача.
6.4. Пожертвувач гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному
обсязі.
6.5. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Пожертвувач та Реципієнт зобов’язуються
керуватися нормами чинного законодавства України.
7.

РЕКВІЗИТИ РЕЦИПІЄНТА

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЕКОЛОГІЯ» (ФОНД «ЕКОЛОГІЯ»)
ЄДРПОУ 43889579
Місцезнаходження юридичної особи
Україна, 73003, Херсонська обл., місто Херсон, вул. Канатна, будинок 2, офіс 8
Інформація для здійснення зв'язку
Телефон (+380) 96-666-1-777, адреса електронної пошти: smart@ecology.fund
Платіжні реквізити
IBAN UA113524790000026004052218786 (валюта UAH ― українська гривня)
ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479
Отримувач ― ФОНД «ЕКОЛОГІЯ», ЄДРПОУ 43889579

