
Публічна оферта 
про отримання гуманітарної допомоги  

 
Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб, що планують 

оформити заявку на одержання допомоги (далі іменовані «Потребуючий») – відвідувачам сайту 
Громадської організації «Світова асоціація з питань тварин України», в мережі 
Інтернет:  https://upaw.org/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Громадської 
організації «Світова асоціація з питань тварин України», код ЄДРПОУ 44791629 (далі іменована – 
Організація), в особі голови Кошак Оксани Володимирівни, що діє на підставі статуту, укласти договір 
про отримання гуманітарної допомоги (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче: 

1. Терміни та визначення: 
Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про отримання 

гуманітарної допомоги, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Потребуючого. 
Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення 

запиту на отримання гуманітарної допомоги, шляхом заповнення форми, розміщеної на Сайті. 
Моментом Акцепту є дата заповнення форми на Сайті. 

Гуманітарна допомога – добровільна, безкорислива та усвідомлена діяльність фізичних або 
юридичних осіб (донорів), що виражається через особисту та/або майнову допомогу фізичним та 
юридичним особам,  ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності та здійснюється із 
гуманних мотивів для досягнення суспільно-значимих цілей для досягнення та реалізації цілей, 
завдань, напрямів та видів статутної діяльності Організації відповідно до Договору, Статуту Організації 
та Закону України «Про гуманітарну допомогу». 

2. Предмет договору: 
Предметом цього договору є безоплатна передача Організацією у власність Потребуючого 

гуманітарної допомоги, згідно запиту Потребуючого, у межах здійснення статутної діяльності 
Організації. 

Організація самостійно визначає розмір гуманітарної допомоги Потребуючому. 
3. Способи отримання гуманітарної допомоги: 

● Потребуючий формує запит на отримання гуманітарної допомоги, шляхом заповнення форми 
на Сайті 

● Організація здійснює обробку запиту. 
4. Акцепт Оферти означає, що Потребуючий згоден з усіма його положеннями та  повною мірою 

усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою отримання гуманітарної допомоги і з правом 
Організації відмовити Потребуючому у наданні гуманітарної допомоги. 

5. Потребуючий і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу 
України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При 
цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає 
його недійсність. 

6. Права та обов'язки Організації: 
6.1. Організація має право: 

● На власний розсуд редагувати потребу у запиті Потребуючого; 
● Визначати дату та час передачі гуманітарної допомоги Потребуючому 
● Відмовити Потребуючому у задоволенні запиту у зв’язку з відсутністю наявної в Організації 

гуманітарної допомоги; 
● Відмовити Потребуючому у задоволенні запиту у зв’язку з порушенням останнього вимог 

Закону України «Про гуманітарну допомогу». 
6.2. Потребуючий зобов'язаний: 

● використовувати отриману гуманітарну допомогу виключно для власних потреб; 
● звітувати про отримання гуманітарної допомоги. 

7. Організація має право здійснювати контроль за цільовим використанням гуманітарної 
допомоги. 

8. Потребуючий обізнаний, що за порушення законодавства про гуманітарну допомогу може 
бути притягнений до кримінальної або адміністративної відповідальності у випадку використання 
гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням та використання гуманітарної допомоги з метою 
отримання прибутку. 

https://upaw.org/


9. Потребуючий може відмовитись від отримання гуманітарної допомоги, яка є в наявності. У 
цьому випадку заявка вважається опрацьованою і виконаною. 

10. Термін надання гуманітарної допомоги: 
Надання гуманітарної допомоги триває до моменту завершення воєнного стану в Україні чи 

ліквідації  Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією. 
11. Мета надання гуманітарної допомоги: 
Організація здійснює безоплатну передачу гуманітарної допомоги для  
● постраждалих внаслідок військової агресії власникам тварин, притулкам та опікунам 

безпритульних тварин, які проживають/перебувають в зоні бойових дій/на постраждалій від 
бойових дій/тимчасово окупованій території чи ін. 
12. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання 

умов Договору Потребуючий дає згоду на обробку персональних даних.  Організація зобов'язується не 
передавати електронну адресу та іншу інформацію про потребуючих третім особам за виключенням 
випадків передбачених діючим законодавством України. 

13. Акцепт також означає, що Потребуючий – фізична особа повідомлений(а) і згодний(а) з 
наступним: 

● Потребуючий надає Організації безумовну згоду на обробку його(її) персональних даних, 
наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні запиту на отримання гуманітарної допомоги 
(далі – персональні дані), та повідомлений(а) про включення такої інформації до бази 
персональних даних Організації та про всі права щодо захисту його(її) персональних даних, 
передбачені чинним законодавством України, а саме ст. 8 Закону України «Про захист 
персональних даних»; 

● Потребуючий надає Організації безумовну згоду на використання та публікацію фотографій та 
відеозаписів із зображенням Потребуючого у соцмережах та статтях при висвітленні питань 
надання гуманітарної допомоги та звітності Благодійникам. 

● Організація здійснює обробку персональних даних будь-якими способами з метою належної 
реалізації цього Договору та її статутної діяльності. 
14. До відносин між Потребуючим і Організацією застосовуються положення українського 

законодавства. 
 


