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МЕМОРАНДУМ 
ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ПАРТНЕРСТВО 

Украı̈на, м. Киı̈в     25 лютого 2022 року 

ПРЕАМБУЛА 
Ми, громадяни Незалежноı̈ держави Украıн̈а, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління 

нещасть війни, розв’язаноı̈ злочинним режимом російськоı̈ федераціı̈, яка приносить народу Украı̈ни невимовне 
горе, підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту Організаціı̈ Об'єднаних Націй та своє прагнення 
жити у мирі з усіма народами, сповнені рішучості захистити свободу, спадщину і цивілізацію, засновану на 
принципах демократіı̈, свободи особистості і верховенства права, прагнучи сприяти стабільності і добробуту в 
Украı̈ні, вирішивши об'єднати своı̈ зусилля для участі у забезпеченні національноı̈ безпеки і оборони Украı̈ни, 
визнаючи необхідність об'єднання зусиль у сферах благодійноı̈ діяльності, реалізаціı̈ гуманітарних проектів 
допомоги народу Украı̈ни та цільових проектів допомоги Збройним Силам Украıн̈и.  

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАРОДНА КРАУДФАНДІНГОВА 
ПЛАТФОРМА»  (далі іменується - Сторона 1) в особі Президента Кондратевича Володимира Олександровича, 
яка діє на підставі Статуту, з одного боку та БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА» (далі іменується - Сторона 2) в особі Голови Дерій Олександра Івановича, що діє на 
підставі Статуту, з іншого боку (надалі   разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»),  приймаючи 
до уваги рішення Сторін вирішувати проблеми, які виникли з причини військовоı̈ агресіı̈ російськоı̈ федераціı̈ 
проти Украıн̈и, що стало підставою введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року, розуміючи необхідність 
спільних зусиль для зміцнення обороноздатності краıн̈и та допомоги Збройним силам Украı̈ни, визнаючи 
необхідність об'єднання зусиль організацій для здійснення благодійноı̈ діяльності та організаціı̈ гуманітарноı ̈
допомоги для населення, уклали цей Меморандум про співробітництво та партнерство (далі іменується 
«Меморандум») про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом цього Договору є співробітництво Сторін, створених у порядку, визначеному Законом 

Украı̈ни «Про благодійну діяльність та благодійні організаціı̈», діючих на підставі Закону Украı̈ни «Про 
волонтерську діяльність» та Закону Украı̈ни «Про гуманітарну допомогу», яке має своєю метою: 
• надання благодійної і гуманітарної допомоги населенню України, яке постраждало внаслідок 

військової агресії російської федерації;
• надання благодійної допомоги підрозділам Збройних сил України, в т. ч. підрозділам військ

територіальної оборони та добровільним добровольчим формуванням територіальних громад, 
добровільним партизанським формуванням та окремим конкретним бійцям;

• об'єднання спільних зусиль для підвищення ефективності благодійної діяльності та комплексного 
вирішення фінансування спільних проектів; 

• створення та реалізація благодійних цільових програм та проектів;
• пропаганди та розвитку благодійництва; 

1.2. З метою здійснення конструктивного співробітництва Сторони домовилися про взаємодію та
рівноправне партнерство.

1.3. Сторони для поширення благодійноı̈ діяльності добровільно погодилися про створення
МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО АЛЬЯНСУ (надалі – «Альянсу») та залучення до діяльності третіх
Сторін.

1.4. Сторони для розвитку в Украı̈ні волонтерського руху створюють МІЖНАРОДНИИЙ  ВОЛОНТЕРСЬКИИЙ  РУХ 
#INTERHELPUA та залучають до нього волонтерів.

1.5. Сторони створюють інформаційний ресурс в мережі інтернет - interhelpua.org.ua та інші додаткові сайти,
та групи (канали, чати та ін.) в соціальних мережах; 

1.6. У своı̈х взаєминах Сторони керуються законодавством Украı̈ни і цим Меморандумом.
1.7. Цей Меморандум не має на меті обмеження діяльності Сторін або створення сприятливих

(неконкурентних) умов для ı̈хньоı̈ діяльності.
1.8. Цей Меморандум, після підписання Стороною 1 та Стороною 2 залишається відкритим для майбутнього

приєднання до Меморандуму інших організацій (надалі які також іменуються «Сторони», а кожна
окремо - «Сторона»), які готові втілювати у життя його положення.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН 
2.1. У рамках цього Меморандуму Сторони прагнутимуть будувати своı ̈ відносини на підставі рівності, 

партнерства та захисту прав і інтересів кожноı̈ із Сторін. 
2.2. Співробітництво Сторін здійснюється на основі наступних принципів: рівноправності, законності, 

взаємодопомоги, взаємних інтересів, оперативності, гласності співробітництва, дотримання суспільних 
інтересів, раціональності, конфіденційності інформаціı̈ отриманоı̈ в процесі співробітництва. 

3. ЦІЛІ ТА СФЕРИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН 
3.1. Цілі та сфери благодійноı̈ діяльності Сторін: 

• освіта;
• охорона здоров’я;
• екологія, охорона довкілля та захист тварин;
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• запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога 
постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та 
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

• опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 
• соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 
• культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 
• наука і наукові дослідження; 
• спорт і фізична культура; 
• права людини і громадянина та основоположні свободи; 
• розвиток територіальних громад; 
• розвиток міжнародної співпраці України; 
• стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення 

конкурентоспроможності України; 
• сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на 

поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 
• сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних 

ситуаціях мирного і воєнного стану. 
 
4. ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
4.1. Сторони спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного 

вибору таких ı̈ı̈ видів: 
• безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне 

відступлення бенефіціарам майнових прав; 
• відшкодування Сторонами витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав; 
• безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові 

права; 
• безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; 
• безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів; 
• благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність; 
• публічний збір благодійних пожертв; 
• управління благодійними ендавментами; 
• виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності; 
• проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не 

заборонених законом. 
• організація інформаційної підтримки; 
• створення в мережі інтернет - соціальних груп, каналів, чатів для висвітлення діяльності;  
• пошук закордонних  
• залучення до діяльності третіх юридичних осіб, в якості учасників та партнерів з підписанням 

меморандуму. 
 
5. ПРАВА СТОРІН МЕМОРАНДУМУ 
5.1. У відносинах співробітництва Сторони: 

• мають право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної 
діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або 
міжнародними договорами України; 

• мають право надавати один одному відкриту інформацію, що має значення для співпраці; 
• мають право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме 

та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими 
документами; 

• мають право використовувати власний інтелектуальний ресурс, розробки і нововведення, репутацію, 
існуючи ділові зв'язки, професійні та управлінські якості своїх членів, спільний матеріальний та 
інтелектуальний ресурс Сторін, а також інші відповідні нематеріальні активи; 

• мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє 
досягненню їх статутних цілей; 

• мають право на використання отриманих коштів для оплати адміністративних витрат кожної із 
Сторін у розмір не більше 20 (двадцяти) відсотків доходу у поточному році; 

• мають право отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності; 
• самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності; 
• страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності 

відповідно до Закону України "Про страхування"; 
• видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах 

організації; 
• відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги; 
• запрошувати іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на 

території України, направляти громадян України за кордон для провадження волонтерської 
діяльності; 
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• Сторони, які приєдналися до цього Меморандуму, приймають участь у співпраці та партнерстві;
• мають право набувати інші права, передбачені законами України.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН МЕМОРАНДУМУ 
6.1. У рамках співробітництва Сторони приймають на себе наступні зобов'язання: 

• підтримувати ділові, а також громадські контакти та вживати всіх необхідних заходів для
забезпечення ефективності та розвитку ділових, а також громадських зв'язків;

• всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначеної мети Меморандуму;
• своєчасно забезпечувати один одного необхідними для виконання спільних проектів та програм, згідно

цього Меморандуму відомостями, матеріалами, документами та іншими необхідними даними і
ресурсами;

• утримуватися від дій, які можуть заподіяти матеріальну, моральну або іншу шкоду іншій Стороні та 
іншим партнерам.

7. ТЕРМІНИ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО МЕМОРАНДУМУ 
7.1. Цей Меморандум не має терміну діı̈ і дійсний з моменту його підписання Сторонами. 
7.2. Сторони можуть припинити участь у Меморандуму в будь-який час, письмово повідомивши про це іншу 

Сторону не пізніше ніж за один календарний місяць. 
7.3. У разі припинення участі у Меморандум заходи, які були розпочаті на підставі Меморандуму і не 

завершено протягом строку його діı̈, тривають і завершуються згідно з умовами, які були раніше 
узгоджені Сторонами за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо. 

7.4. Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені за згодою Сторін і оформлені 
Додатками, які підписуються кожноı̈ із Сторін і є невід’ємною частиною цього Меморандуму. 

7.5. Приєднання до Меморандуму інших організацій («Сторін»), оформлюється Додатками до Меморандуму 
в яких вказується інформація про добровільне приєднання Сторін до цього Меморандуму з вказанням: 
назви юридичноı̈ особи, коду ЄДРПОУ, юридичноı̈ адреси, банківських реквізитів, підпису керівника та 
проставленням круглоı ̈печатки (за наявності такої). 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Сторони можуть спільно здійснювати співробітництво з третіми сторонами, які зможуть приєднатися 

до цього Меморандуму. 
8.2. Меморандум не зачіпає інші домовленості або угоди укладені Сторонами, а також будь-які угоди або 

домовленості між Сторонами та третіми сторонами. 
8.3. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму вирішуватимуться на 

дружній основі шляхом консультацій і переговорів. 
8.4. Меморандум складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінологіı̈ украıн̈ською  мовою 

у двох примірниках, які ідентичні і мають однакову юридичну силу, по одному для кожноı̈ із Сторін. 

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН МЕМОРАНДУМУ:
Сторона 1:
БЛАГОДІИЙ НА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МІЖНАРОДНИИЙ  БЛАГОДІИЙ НИИЙ  ФОНД «НАРОДНА КРАУДФАНДІНГОВА ПЛАТФОРМА»
ЄДРПОУ (ІПН) – 39953056
IBAN UA363226690000026006300180768 (UAH)
Банк одержувача: АТ «ОТП БAНК». МФО 300528
Адреса: Украı̈на, місто Киıв̈, 04060, вул. Орловська, 15 

Президент Кондратевича В. О. __________________________________ 

Сторона 2:  
БЛАГОДІИЙ НА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«МІЖНАРОДНИИЙ  БЛАГОДІИЙ НИИЙ  ФОНД «ЄВРОПЕИЙ СЬКА УКРАІЇНА» 
ЄДРПОУ (ІПН) – 40090972 
IBAN UA463077700000026009311138592 (UAH) 
Банк одержувача: АТ «А-Банк». МФО 307770 
Адреса: Украı̈на, Запорізька обл. місто Запоріжжя, 69039, вул. Менделєєва, 1 

Голова Дерій О. І. __________________________________ 




