Договір-оферта
Громадської організації "Українська асоціація аюрведа-йога"
Громадська організація "Українська асоціація аюрведа-йога", ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ / реєстраційний номер 42473089, юридична адреса: 04208, м. Київ, просп.
Василя Порика, 9, корпус 2, іменована далі «Асоціація» (Оферент) публікує цей Договіроферту (далі - «Оферта», або «Договір») членського внеску (добровільного
пожертвування), що представляє собою публічну оферту за змістом закону України «Про
асоціації органів місцевого самоврядування» по відношенню до фізичних та юридичних
осіб, які бажають здійснити пожертву на адресу Асоціації (далі - «Благодійник»).
Перед здійсненням пожертвування на адресу Асоціації просимо Вас уважно ознайомитися
з викладеними нижче умовами користування. Здійснюючи пожертвування, Ви розумієте
викладені в цьому Договорі-оферти умови і зобов'язуєтесь дотримуватися їх. Якщо Ви не
згодні з будь-якими пунктами Договору-оферти, або вони Вам не зрозумілі, то Ви
зобов'язані відмовитися від здійснення пожертвування на адресу Асоціації. Здійснення
пожертви без згоди з умовами цього Договору-оферти не допускається.
Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту Благодійником.
1. Термінологія
1.1. Акцепт – повне і беззастережне прийняття Благодійником умов цього Договоруоферти.
1.2. Оферта – пропозиція укласти Договір на умовах, визначених в оферті з кожним, хто
вчинить дії, які визнаються акцептом оферти (прийняттям пропозиції укласти Договір).
1.3. Благодійник - будь-яка фізична, чи юридична особа, яка вчинила дії, які визнаються
акцептом Оферти (прийняттям пропозиції укласти Договір).
1.4. Асоціація - Громадська організація "Українська асоціація аюрведа-йога",
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер 42473089, юридична
адреса: 04208, м. Київ, просп. Василя Порика, 9, корпус 2.
1.5. Сайт - https://www.uaay.org/
2. Загальні положення
2.1. Дана Оферта розміщена
Інтернет https://www.uaay.org/.
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2.2. Оферта набуває чинності з моменту її опублікування.
2.3. Дана Оферта діє безстроково якщо інше не зазначено на сайті Асоціації.
2.4. Благодійник має право звернутися до Асоціації з метою підписання з Асоціацією
договору в стандартному письмовому вигляді з метою здійснення пожертвування, в цьому
випадку умови правовідносин між Асоціацією та Благодійником будуть регулюватися

умовами письмового договору, положення цієї Оферти в цьому випадку не підлягають
застосуванню.
3. Акцепт Оферти
3.1. Акцептом цієї Оферти є перерахування Благодійником Асоціації грошових коштів
шляхом їх зарахування на розрахунковий рахунок Асоціації.
3.2. Забороняється акцепт цієї Оферти під умовами, або з застереженнями.
3.3. Відмова від виконання будь-якого з пунктів Оферти тягне за собою неможливість
здійснення пожертвування Благодійником.
3.4. Акцепт цієї Оферти можливий при одночасному дотриманні наступних умов:
3.4.1. Уважне прочитання Благодійником всіх умов цієї Оферти.
3.4.2. Згода Благодійника дотримуватися всіх умов цієї Оферти.
3.5. Перераховуючи Асоціації грошові кошти, Благодійник підтверджує, що він
ознайомлений з Статутом Асоціації, при цьому цілі, для досягнення яких створено
Асоціацію, Благодійнику зрозумілі, і він згоден з використанням Пожертвування в рамках
статутної діяльності Асоціації.
4. Предмет Договору-оферти
4.1. За цим договором Благодійник, бажаючи сприяти діяльності Асоціації в якості
добровільного благодійного пожертвування передає Асоціації власні кошти будь-яким
зручним для Благодійника способом, а Асоціація приймає благодійну пожертву і
використовує її для реалізації програм Асоціації.
4.2. Здійснення Благодійником дій за цим договором визнається пожертвуванням
відповідно до закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування».
4.3. Благодійником може виступати будь-яка фізична або юридична особа.
4.4. Передаючи Асоціації грошові кошти, Благодійник підтверджує, що він передає
належні безпосередньо йому грошові кошти, передача Благодійником коштів, що
належать третім особам за загальним правилом забороняється, в тому числі Благодійнику
забороняється діяти за цією Офертою від імені та в інтересах третіх осіб. Інше може бути
погоджено між Асоціацією та Благодійником додатково.
4.5. Передача грошових коштів благодійником Асоціації здійснюється безоплатно.
5. Сфера діяльності Асоціації
5.1. Здійснюючи пожертвування, Благодійник розуміє, що Асоціація здійснює свою
діяльність в наступних областях:
5.1.1. організація та проведення курсів, семінарів, конференцій, фестивалів в області
Аюрведи і Йоги;

5.1.2. проведення зустрічей з видатними вченими, лікарями, лекторами, майстрами йоги,
натуропатами;
5.1.3. участь в міжнародних неурядових заходах, встановлення та підтримка міжнародних
зв'язків;
5.1.4. створення, публікація та розповсюдження книг, журналів і ін. в області аюрведи,
йоги;
5.1.5. створення освітніх програм різного рівня складності для вивчення Аюрведи і Йоги;
5.1.6. формування сателітних курсів вивчення аюрведичного масажу, Панча карми,
йогатерапії, Джйотіш, Васту та ін.;
5.1.7. розвиток регіональних центрів аюрведичної медицини та йоги для підвищення
якості та доступності послуг;
5.1.8. надання інформаційної, консультативної та організаційної допомоги членам
Асоціації;
5.1.9. сприяння поширенню та збільшенню доступності наукового знання серед всіх
зацікавлених осіб;
5.1.10. поширення інформації про аюрведу і йогу в Україні, використовуючи всі сучасні
засоби інформації;
5.1.11. проведення масових заходів із залученням благодійності;
5.1.12. об'єднання українських традицій з досвідом і традиціями Індії та інших країн, які
адаптують Аюрведу;
5.1.13. співпраця
конференціями.
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5.1.14. сприяння професійному зростанню членів Асоціації, підвищення їх кваліфікації
для визнання Аюрведи і Йоги в Україні в якості одного з пріоритетних напрямків
гуманітарного розвитку країни.
5.2. Види програм, відкритих Асоціацією з метою здійснення Статутної діяльності,
публікуються у відкритому доступі на сайті https://www.uaay.org/.
5.3. Благодійник розуміє, що діяльність Асоціації не має на меті одержання прибутку.
5.4. Якщо використання пожертви відповідно до цілей, зазначених цією Офертою, стає
неможливим внаслідок обставин, що змінилися, то Пожертвування може бути
використано Асоціацією в інших цілях за умови отримання на те письмової згоди
Благодійника.
6. Внесення пожертвування

6.1. Благодійник самостійно визначає розмір добровільного пожертвування і вносить його
будь-яким зручним способом, зазначеним на сайті https://www.uaay.org/, на умовах цього
Договору.
6.2. Факт перерахування пожертвувань на рахунок Асоціації свідчить про повну згоду
Благодійника з умовами цього Договору та участю в обраній програмі.
6.3. Цільове призначення пожертвування визначається згідно з програмою, що
проводиться Асоціацією, зазначеною на сайті https://www.uaay.org/, обраною
Благодійником та зазначеною в призначенні платежу до перерахованої пожертви.
6.4. При перерахуванні пожертвування для правильної ідентифікації платника
Благодійник зазначає свої контактні дані: ПІБ, адреса електронної пошти та/або
телефонний номер.
6.6. Пожертвування вважається внесеним Благодійником з дати надходження грошових
коштів на банківський рахунок Асоціації.
7. Права та обов'язки Асоціації
7.1. Асоціація зобов'язана використовувати отримане по Оферті пожертвування строго
відповідно до призначення та цілей, зазначеними у цій Оферті, а також в Статуті
Асоціації. Пожертвування може бути використано за призначенням, відмінному від
зазначеного в цьому Договорі тільки з попередньої письмової згоди Благодійника.
7.2. Асоціація має право в будь-який час до передачі їй пожертви і після передачі
пожертви протягом 15 робочих днів відмовитися від неї. У разі відмови від пожертвування
після передачі пожертвування Асоціація повертає пожертвування протягом 7 робочих днів
після прийняття рішення про відмову. В цьому випадку цей договір вважається
розірваним з моменту прийняття рішення Асоціацією про відмову. У разі неможливості
передати пожертву Благодійнику пожертвування залишається в розпорядженні Асоціації.
7.3. Здійснюючи пожертвування, Благодійник погоджується з тим, що Асоціація має право
використовувати частину отриманих коштів для фінансування адміністративних витрат.
Максимальна сума коштів, використаних для адміністративних витрат Асоціації, не може
перевищувати 20 відсотків від суми, витраченої за фіскальний період.
7.4. Асоціація зобов'язується за запитом Благодійника надати йому можливість
ознайомитися з фінансовою, бухгалтерською та іншою документацією Асоціації, що
свідчить про використання пожертви відповідно до призначення, зазначеного у цьому
Договорі протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання від Благодійника
відповідного письмового запиту.
7.5. Асоціація має право поширювати інформацію (в тому числі в своїх звітах і
матеріалах) про факт укладення цього Договору, включаючи умову про його предмет, і
про витрачання Пожертвування. Асоціація має право вказувати у своїх звітах
найменування, країну і місто Благодійника, а також суму Пожертвування.
8. Права та обов'язки Благодійника

8.1. Благодійник має право на свій розсуд вибрати мету пожертвування, вказавши
відповідне призначення платежу при переказі пожертвування. Актуальний список цілей
пожертвування публікується на сайті https://www.uaay.org/, та в соціальних мережах.
8.2. Благодійник має право запросити й одержати інформацію про характер і розмір
необхідної допомоги на конкретні цілі, а також по благодійним програмам Асоціації.
8.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його
пожертвування. Для реалізації зазначеного права Асоціація розміщує на
сайті https://www.uaay.org/chlenstvo:
8.3.1. інформацію про суми пожертвувань, отриманих Асоціацією, з зазначенням
прізвища, імені, по батькові Благодійника, найменування організації. Дані Благодійника,
що розміщуються на сайті - фізичної особи не повинні давати можливість для однозначної
ідентифікації персональних даних третіми особами.
8.3.2. Благодійник має право вимагати скасування Пожертвування в разі, якщо Асоціація
використовує Пожертвування не у відповідності з цілями, зазначеними в цьому Договорі.
8.6. Благодійник має право поширювати інформацію про факт укладення цього Договору,
включаючи умову про його предмет, і про витрачання Пожертвування.
9. Відповідальність
9.1. Асоціація несе передбачену законом відповідальність за виконання своїх зобов'язань
за цим Договором, в тому числі несе відповідальність за витрачання внеску відповідно до
цілей, передбачених цим Договором та Статутом Асоціації.
9.2. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за
цим Договором, обумовлене обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від
волі Сторін і які не можна передбачити або запобігти, а саме: землетрус, повінь, інші
стихійні лиха, війна, громадянська війна, блокада, ембарго, страйк, прийняття органами
державної влади актів, що перешкоджають виконанню Оферти.
10. Документообіг
10.1. Електронний документообіг між Сторонами за цим Договором має юридичну силу
рівну юридичній силі звичайного письмового документообігу.
10.2. Сторони дійшли згоди про те, що електронний документообіг застосовується ними
щодо будь-яких запитів, узгоджень, коментарів, інших повідомлень Сторін, а також у
відношенні будь-яких документів, включаючи листи, повідомлення, претензії, акти про
надання послуг, додаткові угоди і т.д.
10.3. Електронний документообіг має юридичну силу виключно за умови, що обмін
повідомленнями або документами здійснюється Сторонами за допомогою адрес
електронної пошти або інших каналів зв'язку, прямо передбачених цим Договором, або
додатковими угодами до нього.
10.4. Документи можуть бути спрямовані в електронному вигляді Сторонами в наступних
формах:

10.5. У формі електронного документа, тобто документа, створеного в електронній формі
без попереднього документування на паперовому носії, підписаного електронним
підписом.
10.6. У формі електронного образу документа (електронної копії документа,
виготовленого на паперовому носії), тобто документа, переведеного в електронну форму
за допомогою засобів сканування копії документа, виготовленого на паперовому носії.
10.7. У разі надходження повідомлень, документів по каналах зв'язку, не передбачених
цим Договором, або додатковими угодами до нього, Сторона, що отримала такі
повідомлення або документи має право їх ігнорувати, в цьому випадку повідомлення, або
документи вважаються недоставленими і не отриманими Стороною.
10.8. Кожна із Сторін самостійно несе відповідальність за обмеження кола осіб, які мають
доступ до електронних каналів зв'язку, передбачених цим Договором. У разі втрати
доступу до електронного каналу зв'язку, Сторона зобов'язана негайно сповістити про це
іншу Сторону і несе відповідальність в разі відсутності такого сповіщення.
10.9. Документи, надіслані по електронному каналу зв'язку однією Стороною, вважаються
отриманими іншою Стороною в день їх фактичного отримання, а терміни, залежать від
часу отримання документа Стороною, починають обчислюватися з наступного дня.
10.10. Електронні повідомлення та документи, відповідно до цього Договору, в повній
мірі можуть бути використані для підтвердження укладених і виконаних угод,
правовідносин Сторін, в тому числі можуть бути використані як докази в правоохоронних
органах, судових органах, при розгляді спорів за цивільно-правовими угодами і т.п., а
також підтверджують їх дійсність і юридичну силу.
11. Згода на обробку персональних даних
11.1. Благодійник дає Асоціації згоду на обробку наданих Благодійником при здійсненні
добровільного пожертвування персональних даних (ПІБ, адреса, місце проживання, адреса
електронної пошти, паспортні дані), в тому числі третім особам (на підставі договору з
Асоціацією), для цілей виконання цього договору, включаючи такі дії: збір, запис,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг,
використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування,
видалення, знищення персональних даних. У всіх інших випадках Асоціація
зобов'язується не розкривати третім особам особисту інформацію Благодійника без його
письмової згоди.
11.2. Винятком є вимоги даної інформації державними органами, що мають повноваження
вимагати таку інформацію. Згода на обробку персональних даних діє до тих пір, поки
Благодійник не відкличе її в письмовому вигляді.
12. Порядок зміни і розірвання Оферти
12.1. Дана Оферта може бути в будь-який час змінена Асоціацією в односторонньому
порядку.
12.2. Асоціація має право в будь-який момент відмовитися від цієї оферти шляхом зняття
її з публікації на Сайті Асоціації, або опублікування відповідної інформації про
відкликання оферти на Сайті.

13. Інші умови
13.1. Сторони погодили, що у всьому іншому, що не передбачено цим Договором, будуть
застосовуватися норми чинного законодавства.
13.2. Всі суперечки, що випливають з цього Договору, будуть по можливості
вирішуватися сторонами шляхом переговорів. При недосягненні згоди, спір підлягає
передачі на розгляд до суду.
13.3. Цей договір укладено Сторонами в офертно-акцептній формі без підписання
окремого письмового Документа.
13.4. Цей договір містить весь обсяг угод між сторонами щодо предмета цього договору,
які скасовують і роблять недійсними всі інші зобов'язання або подання, які могли бути
прийняті або зроблені сторонами в усній або електронній формі до укладання цього
договору.
14. Підтримка Благодійників
14.1. Благодійник має право в будь-який момент звернутися до Асоціації з питаннями
щодо положень цього Договору-оферти добровільного пожертвування шляхом
направлення запиту на адресу електронної пошти: contact@uaay.org (в темі листа вказати
"Договір-оферта добровільного пожертвування"). При направленні звернення Благодійник
зобов'язаний максимально докладно описати виникле питання або проблему, а за запитом
Асоціації надати додаткові дані.
15. Реквізити Асоціації
15.1. Громадська організація "Українська асоціація аюрведа-йога", 04208, м. Київ, просп.
Василя Порика, 9, корпус 2, є юридичною особою.
Телефон: +38 (098)-886-93-67; +38 (063)-862-49-38.
ЕДРПОУ: 42473089
Реквізити рахунку в банку «Приват-Банк»:
Розрахунковий рахунок: 26007056141874
МФО банка: 380775.

