
 
Публічна оферта 

про надання благодійної пожертви 

 

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі по тексту – Оферта),            

адресована на невизначене коло фізичних та/або юридичних осіб (далі по тексту кожен            

окремо Благодійник, а разом - Благодійники), в тому числі відвідувачам сайту Благодійної            

організації “Брайт Кідз” в мережі Інтернет за веб-адресою: https://brightkidscharity.com/ (далі          

по тексту - Сайт) та є офіційною та публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙ            

«БРАЙТ КІДЗ», код ЄДРПОУ 42568149, в особі директора Романщак Наталії Дмитрівни, яка            

діє на підставі Статуту (далі – Організація), укласти договір про надання благодійної            

пожертви (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче: 

1. Терміни та визначення: 

Публічна оферта – чинна пропозиція Організації про надання благодійної пожертви, що           

розміщена на Сайті та адресована до необмеженого кола фізичних та юридичних осіб, у             

тому числі Благодійника. 

 

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на            

здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на            

Сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організації через            

установи банків. 

Оферта вважається акцептованою з дати здійснення грошового переказу та/або         

зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації. 

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів, іншого майна, майнових          

прав у власність Організації для досягнення певних цілей благодійної діяльності,          

передбачених Статутом та/або програмами Організації, відповідно до Закону України «Про          

благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Організації та цього Договору. 

 

Благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі             

благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної          

діяльності. 

 

Для цілей цього Договору Благодійником є особа, яка акцептувала Оферту. 
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Бенефіціар – набувач благодійної допомоги, що одержує допомогу від одного чи кількох            

благодійників для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну         

діяльність та благодійні організації» та Статутом Організації. 

Для цілей цього Договору Бенефіціаром є Організація. 

Сторони цього Договору - Організація та Благодійник. 

2. Предмет Договору 

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у           

власність Організації грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на         

забезпечення статутної діяльності Організації, в тому числі (але не виключно) щодо надання            

Організацією благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність          

та благодійні організації», програм Організації, тощо. 

 

Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви, яку він надає. 

2.2. Сторони підтверджують, що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане            

отримання прибутку жодною із Сторін. 

 

3. Акцепт 

3.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден з усіма умовами Оферти,            

він ознайомлений з витягом зі Статуту Організації, який розміщений в електронному           

вигляді на Сайті Організації. 

Крім того, акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з           

предметом Договору, метою публічного збору благодійних пожертв, а також         

підтверджує право Організації використовувати частину Благодійної пожертви на        

адміністративні витрати Організації в розмірі, не більшому, ніж зазначений в Законі           

України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

 

3.2. Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір          

вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642             

Цивільного кодексу України та статті 7 Закону України «Про благодійну діяльність та            

благодійні організації». 



При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, неукладання 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 Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та          

умов цього Договору та своєї статутної діяльності; 

- без погодження з Благодійником змінювати напрями використання пожертви в межах          

статутної діяльності Організації; 

- без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на         

адміністративні витрати Організації у розмірі, не більшому, ніж це передбачено          

Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

4.2. Організація зобов’язана: 

- щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійних пожертв         

шляхом розміщення відповідної інформації на своєму Сайті; 

- у випадку доведення використання Благодійних пожертв не за їх цільовим          

призначенням або в порушення цього Договору, повернути грошові кошти в сумі, що            

була використана не за цільовим призначенням Благодійнику за його письмовою          

вимогою (за умови надання належних законних доказів та доведеності підстав для           

повернення). 

 

5. Права Благодійника 

5.1. Благодійник має право: 

- здійснювати контроль за використанням Організацією Благодійної пожертви за        

цільовим призначенням; 

- письмово вимагати повернення Організацією йому Благодійної пожертви у випадку         

виявлення да належного доведення фактів її використання Організацією не за          

цільовим призначенням. 

 

6. Місце проведення публічного збору благодійних пожертв 

6.1. Публічний збір благодійних пожертв здійснюється на території будь-якої країни світу. 



6.2. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору благодійних         

пожертв, здійснюється за місцезнаходженням Організації. 

7. Термін збору благодійних пожертв 

7.1. Публічний збір благодійних пожертв триває до моменту припинення діяльності          

Організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням            

Організації, про що Організація повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації на          

Сайті. 

 

8. Порядок використання благодійних пожертв 

 

8.1. Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених         

статутною діяльністю Організації та чинним законодавством України, зокрема Законом         

України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

 

8.2. Організація використовує та розпоряджається благодійними пожертвами відповідно до         

своєї статутної діяльності та/або програм Організації. 

8.3. Отримані Організацією благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику         

виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 

 

9. Відповідальність Сторін 

9.1. Відповідальність сторін за порушення умов цього Договору та використання благодійних           

пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Організації та чинним         

законодавством України, визначається положеннями чинного законодавства України. 

 

9.2. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають             

врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. 

Якщо відповідний спір неможливо вирішити 

шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, шляхом передання такого спору           

на розгляд до відповідного суду України. 

10. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації 

10.1. Фінансова звітність Організації оприлюднюється шляхом її розміщення на її Сайті:           

https://brightkidscharity.com/ , щорічно до 01 березня року, наступного за звітним. 
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Інша інформація розкривається Організацією в порядку, обсягах та строки, передбачені          

чинним законодавством України. 

 

11. Інші положення 

11.1. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування          

коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник. 

 

11.2. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з          

Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання              

персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору. 

 

11.3. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті              

Організації та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути           

використана Організацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в           

електронному вигляді. 

 

При цьому, Організація зобов’язується не надавати інформацію про будь-які контактні дані           

Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством         

України. 

 

Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я,             

по батькові, назву) може бути використана Організацією в засобах масової інформації або            

на сайті Організації. 

 

11.4. Цей Договір діє до припинення публічного збору благодійних пожертв за рішенням            

Організації або до ухвалення іншого рішення Організації. 

11.5. Доповнення та зміни до цього Договору вносяться шляхом розміщення на Сайті нової             

редакції Договору. 

11.6. Реквізити Організації вказані у відповідному розділі на Сайті організації. 

11.7. Цей Договір складений українською та 

англійською мовами. Український та англійський тексти мають однакову юридичну силу. У           

разі виникнення розбіжностей між текстами, україномовна версія має переважну силу. 



Договір в редакції 1.0. від 03 грудня 2019 р. 

 

Додаток № 1 до Публічної оферти про надання благодійної пожертви 

 

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ на збір, обробку та використання персональних даних 

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійної пожертви, що розміщена на           

Сайті Благодійної організації “Брайт Кідз” в мережі Інтернет за веб-адресою:          

https://brightkidscharity.com/ відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»         

від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю згоду БО “Брайт Кідз” на обробку та використання в                

установленому порядку моїх персональних даних з метою реалізації статутної діяльності          

Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та чинного           

законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки          

персональних даних. 

Крім того, даю згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані/поширені/розкриті             

(у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв'язку з реалізацією компетенції              

у сфері діяльності між мною і Організацією третім особам. 

 

До того ж, я згоден, що до моїх персональних даних може бути наданий доступ третім               

особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов'язання щодо           

забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у          

порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних». 

 

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійної пожертви, розміщеної на Сайті           

Благодійної організації “Брайт Кідз” в мережі Інтернет за веб-адресою:         

https://brightkidscharity.com/, я підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх         

персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності           

Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства           

України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних            

даних». 

 

Додаток 1 до Договору в редакції від 03 грудня 2019 р. 

 


