ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
м. Київ

«____» ___________201__ р.

Благодійна організація «Благодійний фонд «МРІЮ ЖИТИ», далі – «Благодійна
організація», в особі Голови фонду Поповської Ірини Володимирівни, яка діє на
підставі
Статуту,
з
однієї
сторони,
та______________________________________________________(ваше ПІБ), далі –
«Бенефіціар»,
який
зареєстрований
за
адресою:
_____________________________________________________________________, з другої
сторони, далі разом «Сторони», беруть на себе такі взаємні зобов'язання:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Благодійна організація надає, а Бенефіціар отримує у власність на безповоротній та
безоплатній основі благодійну допомогу.
1.2. Предметом Договору не є отримання прибутку жодною із Сторін.
1.3. Благодійна допомога надається Бенефіціару в рамках Благодійної програми
«____________________________» з метою ________________________________________
(ПІБ людини, якій необхідна допомога)

(допомоги в лікуванні, реабілітації, операції, покупці препаратів)

_________________________________________________________________________.
1.4. Благодійна допомога використовується Бенефіціаром виключно в благодійницьких
цілях відповідно до мети, передбаченої у цьому договорі. У разі використання благодійної
допомоги не за призначенням, Бенефіціар несе відповідальність, передбачену
законодавством України.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Благодійна організація має право ознайомлюватися та вимагати будь-яку
документацію від Бенефіціара, яка необхідна для здійснення благодійної діяльності в
рамках цього Договору.
2.2. Благодійна організація має право достроково виконати свої зобов'язання за цим
Договором.
2.3. Благодійна організація має право розголошувати інформацію про стан здоров’я, а
також про діагноз ________________________________________ з метою збору коштів на
(діагноз людини, якій необхідна допомога)
його (її) лікування.
2.3. Благодійна організація має право використовувати та поширювати інформацію про
Бенефіціара.
2.4. Благодійна організація має право затримати переказ суми благодійної допомоги
повністю або частково, якщо Бенефіціар не подає документи, необхідні для виконання
договору.
2.5. Благодійна організація має право надавати Бенефіціару методичну та консультаційну
допомогу, пов'язану з цільовим використанням благодійної допомоги.
2.6. Бенефіціар визнає і погоджується, що Благодійна організація матиме право будь-яким
способом в межах своєї статутної діяльності використовувати дані та інформацію зі
звітності та інших результатів контролю використання благодійної допомоги за цим
Договором.

2.7. Благодійна організація організовує збір коштів для реалізації цілей Програми шляхом
розміщення інформації на своєму офіційному сайті, засобах масової інформації,
соціальних мережах, проведення благодійних заходів, залучення волонтерів.
2.8. Благодійна організація на власний розсуд обирає спосіб отримання допомоги.
Благодійна організація має право приймати на розрахунковий рахунок, із залученням
волонтерів, а також через будь-які платіжні системи, в тому числі і за допомогою
Інтернет, благодійні пожертви від фізичних та юридичних осіб для реалізації програми,
передбачену умовами цього Договору.
2.9. Благодійна організація має право відмовити в наданні благодійної допомоги до
початку збору коштів без повідомлення причин.
2.10. Благодійна організація має право припинити збір благодійної допомоги на користь
Бенефіціара за умови зневажливого ставлення до представників Благодійної організації та
у разі порушення Бенефіціаром пунктів даного Договору. В такому випадку даний договір
вважається розірваним, про що складається Акт. Кошти та майно, зібрані на момент
виявлення порушень, не перераховуються Бенефіціару, а використовуються Благодійною
організацією на цілі, прописані в її Статуті.
2.11. У разі неможливості використання благодійної допомоги за призначенням, відмови
Бенефіціара від допомоги або з інших причин, Благодійна організація має право
використовувати зібрані кошти та майно (придбане, отримане) на інші статутні цілі за
власним розсудом.
2.12. Благодійна організація має право залишити частину коштів, зібраних для
Бенефіціара, для покриття адміністративних витрат. Розмір адміністративних витрат
Благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу у поточному році.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БЕНЕФІЦІАРА
3.1. Бенефіціар зобов'язується використовувати благодійну допомогу виключно за
призначенням та не має права витрачати будь-яку частину благодійної допомоги на інші
цілі.
3.2. Бенефіціар зобов'язується подавати Благодійній організації документи, необхідні для
виконання умов цього Договору.
3.3. Бенефіціар не може передавати благодійну допомогу, отриману від Благодійної
організації, третім особам (крім третіх осіб, прямо зазначених у цьому договорі як
набувачі благодійної допомоги, та крім третіх осіб, які є постачальниками відповідних
товарів (робіт, послуг), що придбаваються Бенефіціаром за рахунок благодійної
допомоги).
3.4. Бенефіціар зобов'язується розмістити у власних виданнях, на власному сайті та на
інших сайтах в мережі Інтернет інформацію (vk.com, facebook.com, ok.ru) про благодійну
програму Благодійної організації.
3.5. Використанням благодійної допомоги вважається також компенсування Бенефіціару
за рахунок коштів благодійної допомоги витрат, понесених Бенефіціаром в період з дати
підписання цього Договору до дати отримання благодійної допомоги.
3.6. Бенефіціар має право в односторонньому порядку відмовитися від отримання
благодійної допомоги. Моментом відмови вважається момент розірвання цього договору,
що засвідчується Актом або письмовою заявою Бенефіціара. Кошти та майно, зібрані на
момент відмови від отримання благодійної допомоги, не перераховуються Бенефіціару, а
використовуються Благодійною організацією на цілі, прописані в Статуті Благодійної
організації.
3.7. Бенефіціар має право клопотати перед Благодійною організацією про зміну
призначення використання благодійної допомоги.

4. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
4.1. Благодійна організація надає Бенефіціару благодійну допомогу в розмірі, яку йому
вдатися залучити від третіх осіб з метою реалізації цілей Благодійної програми
_________________________________________________ та у період дії даного Договору.
(ПІБ людини, якій необхідна допомога)

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У випадку ненадання або невчасного надання документів, передбачених цим
Договором, використання благодійної допомоги, або придбаних за її рахунок товарів
(робіт, послуг) в цілому або будь-якої їх частини не за призначенням, або використання на
комерційних засадах (особливі обставини), або у разі порушення інших умов цього
Договору, Благодійна організація має право розірвати цей Договір в односторонньому
порядку, шляхом письмового повідомлення Бенефіціара.
5.2. Бенефіціар протягом терміну дії цього Договору не має права відчужувати, давати в
оренду або змінювати призначення використання благодійної допомоги або придбаних за
її рахунок товарів (робіт, послуг). У разі порушення цього положення Бенефіціар
зобов'язується повернути Благодійній організації благодійну допомогу повністю протягом
30 (тридцяти) днів з моменту отримання вимоги від Благодійної організації .
5.3. Бенефіціар самостійно відповідає за зобов'язаннями щодо сплати сум податків, інших
обов'язкових платежів, а також судових витрат, які стосуються виконання та припинення
цього договору.
5.4. Бенефіціар не має право надавати меценатам реквізити власних банківських рахунків,
номерів кредитних карт, та отримувати від меценатів готівку при зустрічі.
6. СТРОК ДОГОВОРУ
6.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками
Сторін та діє до «___»___________ 201___ року.
(рік з дати заповнення договору)

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі суперечності та розбіжності, які виникли під час дії цього Договору, вирішуються
на підставі взаємної згоди шляхом переговорів.
7.2. У разі неможливості їх врегулювання шляхом узгодження, суперечності та
розбіжності, які виникли протягом строку дії цього Договору або пов'язані з ним,
вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.
8. ФОРС-МАЖОР (ВИПАДОК АБО НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)
8.1. У разі виникнення обставин, за яких Сторона не може виконати повністю або
частково свої обов'язки за цим Договором через випадок або непереборну силу (форсмажорних обставин), термін виконання зобов'язань переноситься на час, протягом якого
будуть діяти такі обставини, але не більше, ніж на один місяць. До форс-мажорних
обставин належать: пожежі, стихійні лиха, блокади, страйки, дорожньо-транспортні
пригоди, протиправні дії третіх осіб, ухвалення законів чи прийняття інших нормативноправових актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору.
8.2. Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, має протягом трьох днів від
моменту виникнення таких обставин письмово повідомити про це іншій Стороні,

вказавши можливі терміни припинення дії цих обставин і виконання своїх зобов'язань за
Договором.
9. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Дія цього договору може бути достроково припинена на підставі:
9.1.1. Письмового повідомлення з боку Благодійної організації, якщо:
a) Бенефіціар вчиняє будь-яку діяльність або реалізує будь-які заходи у такий спосіб, що
цільове використання благодійної допомоги відповідно до умов цього Договору стає
неможливим;
b) Одну із Сторін Договору оголошено банкрутом або неплатоспроможним, ліквідовано
чи реорганізовано в інший спосіб, і правонаступники не гарантують належного і
своєчасного виконання Договору;
c) Бенефіціар не подає необхідні документи, або не виконує інших зобов'язань на підставі
цього договору протягом 10 (десяти) днів після отримання письмового попередження
Благодійної організації;
d) Строк дії форс-мажорних обставин перевищує, чи з великою вірогідністю очікується
перевищення ним періоду в 1 (один) місяць.
9.1.2. Письмового повідомлення з боку Бенефіціра не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до
дати припинення договору, в якому вказані обґрунтовані причини такого дострокового
припинення.
9.2. Письмові повідомлення повинні містити також кошторис витрат суми благодійної
допомоги, які мають бути сплачені згідно з цим Договором Бенефіціаром до припинення
цього договору або мають бути повернуті Благодійній організації.
9.3. У випадку відсутності кошторису або додаткового узгодженого рішення Сторін щодо
дострокового припинення договору, кошти благодійної допомоги підлягають поверненню
Благодійній організації в повному розмірі.
9.4. У разі недотримання п. 5.4. даного договору, Благодійний Фонд "Мрію Жити"
припиняє збір коштів, і розриває договір «про надання благодійної допомоги» в
односторонньому порядку. Всі кошти, які були зібрані на момент розірвання договору,
розподіляються на інші благодійні програми, згідно зі статутом благодійної організації.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. У разі спільної згоди, Сторони можуть змінювати окремі положення цього Договору
через підписання окремого додатку, який стає невід'ємною частиною цього Договору.
10.2. У разі, якщо фактична сума благодійної допомоги є вищою ніж потреби Бенефіціара,
надлишок коштів спрямовується на реалізацію інших Програм Благодійної організації, не
передбачених умовами цього Договору.
10.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
10.4. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які
мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
10.5. Фізичні особи, що підписали цей Договір, своїми підписами засвідчують, що вони
надали згоду на обробку своїх персональних даних, наданих згідно цього Договору, з
метою забезпечення реалізації відповідних цивільно-правових та господарсько-правових
відносин Сторін у базах персональних даних контрагентів Сторін, та підтверджують, що
вони повідомлені про включення цієї інформації до бази персональних даних контрагентів
Сторін та права суб'єкта персональних даних згідно ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних».
10.6. Бенефіціар також гарантує і підтверджує, що на обробку Благодійною організацією
персональних даних інших фізичних осіб, ніж ті, що підписали цей Договір, наданих

відповідно до цього Договору (якщо такі є), з вказаною вище у п. 10.5 цього Договору
метою отримано відповідну згоду таких осіб, та таким особам здійснюється вказане вище
у п. 10.5 цього Договору повідомлення.
10.7. Викладені у додатках до цього Договору положення мають переважну силу над
положеннями, зазначеними в самому Договорі.
11. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН
БО БФ «МРІЮ ЖИТИ»,

Бенефіціар (ПІБ, ІНН, паспортні дані)

код ЄДРПОУ 39333086.

_______________________________

Адреса: 04208, м. Київ, проспект Георгія

_______________________________

Гонгадзе, 5-а, офіс 4.

_______________________________

Адреса для листування: 04655, м. Київ,

_______________________________

проспект Московський, 21, офіс 204.

_______________________________

Р/рахунок 26009470985 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,

Адреса__________________________

МФО 380805.

________________________________

e-mail: fond@mriyuzhiti.com

e-mail:__________________________

тел. (044) 531-78-18

тел: +38(____)____________________

Директор БО БФ «МРІЮ ЖИТИ»

Бенефіціар

м.п_______________/І. В. Поповська/
(підпис)

________/________________________/
(підпис)
(ПІБ)

