Договір – оферта про надання пожертви
(публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви)
Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам –
відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://rubryka.com/ (далі – Сайт), далі іменовані
«Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією ТОВ «Інформаційне агентство
«Рубрика» (ТОВ «ІА «Рубрика»), далі іменується «Виконавець», в особі Директора і
головного редактора Руденко Анастасії Федорівни, що діє на підставі Статуту, укласти
договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні
умови якого вказані нижче:
1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
САЙТ – інтернет-ресурс, як сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок,
об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором
домену https://rubryka.com/, що належить ТОВ «Інформаційне агентство «Рубрика»
АКЦЕПТ – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної
оферти даного Договору оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового
переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом
перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через установи
банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок
Виконавця.
ДОГОВІР – цей договір з усіма доповненнями та змінами, що розміщений на Сайті за
посиланням: https://rubryka.com/.
ДОБРОВІЛЬНА БЛАГОДІЙНА ПОЖЕРТВА – здійснений Благодійником грошовий
переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Виконавця,
а саме – надання інформаційних послуг і створення медіа-продукту.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Виконавця
грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності
Виконавця, а саме – надання інформаційних послуг і створення медіа-продукту.
Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною
мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.
Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього
Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Виконавець має право:
– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення
цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Виконавця.

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну
пожертву та її використання.
Благодійник має право:
– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Виконавця у спосіб
зазначений у Договорі;
– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.
4. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРУ КОШТІВ
Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн
світу.
5. ТЕРМІН ЗБОРУ КОШТІВ
Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту юридичної ліквідації
Виконавця, якщо інший термін не буде визначено Виконавцем.
6. ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ЗВІТІВ ВИКОНАВЦЯ
Доступ до звітів Виконавця здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті на сторінці
«Підтримати «Рубрику».
Інша інформація може надаватися Виконавv-цем в порядку і в терміни, передбачені
законодавством України.
7. ВИТРАТИ ПО СПЛАТІ
Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе
Благодійник.
8. ІНШІ УМОВИ
Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.
Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при
перерахуванні Пожертви.
З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного
виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.
До відносин між Благодійником і Виконавцем застосовуються положення українського
законодавства.

