
 
Договір-оферта 

про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги 
(добровільної пожертви) 

Ця оферта складена 10.11.2022, адресована невизначеному колу фізичних та 
юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») і є офіційною і публічною 
пропозицією Громадської організації «Цифрова підтримка психологічного 
здоров’я» (код ЄДРПОУ 44701425), в особі Президента Льозіна Артема 
Сергійовича, що діє на підставі Статуту (далі – «Організація»), укласти договір 
про надання безповоротної фінансової допомоги (добровільної пожертви) 
(далі – «Договір»), предмет та істотні умови якого зазначені нижче: 

1.Поняття та визначення, що вживаються в Договорі 

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – дійсна пропозиція Організації, про 
надання добровільної пожертви, спрямована на не визначене коло фізичних 
осіб та/або юридичних осіб. Оферта може бути отримана Благодійником в 
паперовому вигляді, або в електронному вигляді шляхом отримання через 
засоби електронної комунікації (електронна пошта, месенджери, чати тощо). 
Також Благодійник може ознайомитись з умовами Оферти на веб-сайті 
Організації. 

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом перерахування 
грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації за реквізитами, 
вказаними в цьому Договорі. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів 
на банківський розрахунковий рахунок Організації. 

1.3. Безповоротна фінансова допомога (Добровільна пожертва) – 
безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Організації 
для досягнення цілей діяльності Організації, визначених її Статутом. 

2. Предмет Договору 

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача 
Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення 
добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації. 

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір Добровільної пожертви. 

Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано 
прибутку жодною зі Сторін Договору. 



3. Акцепт Оферти 

3.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами 
Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Добровільна пожертва буде 
використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації. Крім 
того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з 
предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також 
підтверджує право Організації використати частину Добровільної пожертви 
на адміністративні витрати Організації. 

3.2. 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. При цьому Сторони погоджуються, що після 
здійснення Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого 
документа не тягне за собою недійсність цього Договору. 

4. Права та обов’язки Організації 

4.1. Організація має право: 

– отримувати Добровільні пожертви і використовувати їх відповідно до 
предмету та умов цього Договору; 

– без погодження з Благодійником змінювати напрями використання 
Добровільної пожертви в межах статутної діяльності Організації; 

– без погодження з Благодійником використовувати частину або всю 
Добровільну пожертву на адміністративні витрати Організації. 

5. Права та обов’язки Благодійника 

5.1. Права Благодійника: 

– Отримувати додаткову інформацію щодо діяльності Організації у порядку і 
в терміни, передбачені законодавством України. 

6. Місце проведення публічного збору коштів 

6.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. 
Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору 
Добровільних пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням 
Організації. 

7. Порядок використання добровільних пожертв 



7.1. Використання зібраних за Договором Добровільних пожертв 
проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація 
розпоряджається Добровільними пожертвами на власний розсуд. Отримані 
Організацією Добровільні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові 
виключно у випадках, передбачених законодавством України. 
Відповідальність Сторін за порушення цього Договору або порядку 
використання Добровільних пожертв передбачено чиним законодавством 
України. 

8. Витрати, пов’язані з перерахуванням Добровільних пожертв 

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

 

Реквізити Організації: 

ГО «ЦИФРОВА ПІДТРИМКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я» 

Місцезнаходження: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул.Смілянська, 
будинок 76, квартира 25 

Ідентифікаційний код: 44701425  

IBAN UA673808 0500 0000 0026 0098 0155 4 

В АТ «Райффайзен банк» 

Призначення платежу: Добровільна пожертва на забезпечення статутної 
діяльності відповідно до Договору-оферти від 10.11.2022. 

 

Президент        А.С. Льозін 

 

 


