ДОГОВІР
публічної оферти про надання благодійної пожертви
Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта)
спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною
пропозицією Громадської організації “Союз Ветеранів України”, в особі президента
Яринича Андрія Володимировича, (надалі – Товариство), укласти договір щодо надання
благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:
1. Поняття, що вживаються в цьому Договорі
1.1. Публічна оферта – дійсна пропозиція Товариства, що розміщена на сайті:
https://www.uuv.life/, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене
коло фізичних осіб.
1.2. 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 Товариства через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати
зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства.
1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність
Товариству для досягнення певних цілей, а саме: купівлю 19 броньованих авто, 60
супутникових телефонів та 1023 одиниць військового обмундирування для ЗСУ та
Прикордонної служби України.
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.
2. Предмет договору
2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у
власність Товариству грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на
купівлю 19 броньованих авто, 60 супутникових телефонів та 1023 одиниць військового
обмундирування для ЗСУ та Прикордонної служби України.
2.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або
будь-яких благ для жодної із сторін.
2.3. 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 із всіма умовами Оферти,
повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, ціллю публічного збирання

коштів, а також підтверджує право Товариства використати частину Благодійної
пожертви на адміністративні витрати Товариства.
4. Права та обов'язки сторін
4.1. Благодійник має право без обмежень за розміром та кількістю разів надавати
Товариству Благодійну пожертву протягом всього строку дії цього Договору.
4.2. Сторони мають право використовувати та поширювати інформацію про надання
Благодійної пожертви Благодійником, за його згодою, про його участь у сприянні
Товариству в реалізації цілей.
4.3. Товариства зобов'язується володіти, користуватися та розпоряджатися Благодійною
пожертвою для реалізації цілей.
4.4. Товариство зобов'язується надавати на вимогу Благодійника звіт щодо спрямування
та цілей використання Благодійної пожертви.
5. Строк збирання коштів
5.1. Публічне збирання коштів триває до моменту реалізації цілі визначеної предметом
публічної оферти про надання благодійної пожертви, якщо інший строк не буде
визначений рішенням Товариства, про що Благодійник буде повідомлений шляхом
розміщення відповідної інформації на сайті: https://www.uuv.life/
6. Інші умови
6.1. Витрати, пов'язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування
коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.
6.2. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що цілком і повністю
ознайомлений та згоден з його умовами. При цьому сторони погоджуються, що після
здійснення Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого
документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

