
 

ДОГОВІР №_______ 
БЕЗПОВОРОТНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 

у вигляді благодійної пожертви 
 

м. Київ  "___" червня 2013р. 
 
___________________________________________________ (далі – Благодійник), в особі 
_______________________________________________________________, що діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, 
та 
Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН» (далі - Бенефіціар), в особі __________________________, що діє на підставі 
____________, з іншої сторони, 
уклали цей договір безповоротної фінансової допомоги у вигляді благодійної пожертви (далі – 
Договір) про наступне: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Благодійник добровільно жертвує (безоплатно передає) Бенефіціару у власність грошові 
кошти в сумі  _____ (___________________) грн. (далі – Пожертва), а Бенефіціар приймає 
Пожертву та зобов’язується використати її в цілях благодійництва у сфері освіти, 
відповідно до основної мети та предмету діяльності Бенефіціара, вказаного в його 
статуті, а саме: для здійснення благодійництва в сфері освіти, в інтересах розвитку 
культурно-просвітницької діяльності в Інституті міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, підвищення рівня добробуту вчених, 
викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів Інституту; сприяння реалізації в 
Інституті науково-освітніх програм; подання допомоги талановитій творчій молоді у 
зв’язку з діяльністю Інституту; подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів 
масової інформації, інформаційної інфраструктури Інституту; подання будь-якої іншої 
допомоги та сприяння Інституту, що не суперечитимуть вимогам законодавства та 
статутній діяльності Бенефіціара. 

1.2. Сторонами погоджено необмеження використання Пожертви Бенефіціаром будь-якими 
строками з моменту її отримання чи конкретними способами, тому Бенефіціар має право 
самостійно визначати строки та конкретний порядок використання Пожертви, в межах 
цілей, визначених п.1.1 цього Договору. 

 

2. ПЕРЕДАЧА ПОЖЕРТВИ 

2.1. Перерахування Пожертви здійснюється Благодійником в безготівковому порядку, 
шляхом перерахування на рахунок Бенефіціара, протягом ___ (_______________) 
банківських днів з дати підписання цього Договору. 

2.2. Право власності на Пожертву виникає у Бенефіціара з моменту надходження її на 
рахунок Бенефіціара. 

2.3. Благодійник може на свій розсуд подовжити строк та змінити порядок перерахування 
Пожертви (перерахування однією сумою або частинами), що не матиме наслідками 
настання будь-якої відповідальності для Благодійника. 

 

3. ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ 



3.1. Благодійник має право здійснювати контроль за використанням Пожертви у 
відповідності до цілей, передбачених п.1.1 цього Договору. 

3.2. Для реалізації контролю цільвого використання Пожертви, передбаченого п.3.1 цього 
Договору, Благодійник має право вимагати, а Бенефіціар зобов’язується невідкладно при 
отриманні такої вимоги надати Благодійникові звіт про використання Пожертви, разом з 
усіма підтверджуючими документами (завіреними Бенефіціаром копіями таких 
документів), якщо необхідність надання таких документів міститиметься у вимозі 
Благодійника. 

3.3. Зміна цілей та порядку використання Пожертви можлива лише за згодою Благодійника. 

3.4. У разі порушення цільового використання Пожертви або її частини, Благодійник має 
право на власний розсуд або (і) вимагати від Бенефіціара повернення Пожертви, або (іі) 
змінити Бенефіціара в порядку, визначеному законодавством. 

 

4. ІНШІ УМОВИ 

4.1. Бенефіціар є недержавною неприбутковою благодійною організацією, яка створена і діє, 
як благодійний фонд, відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та 
благодійні організації". 

На підтвердження свого статусу Бенефіціар надає Благодійникові належним чином 
завірені копії відповідних документів (виписка з ЄДР та довідка про включення до 
реєстру неприбуткових організацій) до моменту перерахування Пожертви 
Благодійником на користь Бенефіціара. 

4.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. 

4.3. Всі спори та суперечки за цим Договором вирішуються відповідно до процесуального 
законодавства України, згідно визначеної законодавчо підсудності. 

4.4. Договір складено українською мовою, у двох рівних за юридичною силою примірниках: 
по одному для кожної зі Сторін. 

 
АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

 
Благодійник 

(П.І.Б., паспортні дані, місце 
реєстрації) 

Бенефіціар 
«ФОНД РОЗВИТКУ ІМВ», 

Адреса: 04119, м.Київ, вул.. 
Мельникова36/1, 

Рахунок №26007448085300 у АТ 
«УкрСиббанк», код банку (МФО) 351005 
Адреса для листування: 04119, м.Київ, 
вул.. Мельникова36/1. Телефон/факс: 

0444814437/0444814555 
 

 
 


