
ДОГОВІР №_______ 
благодійної пожертви 

(безповоротної фінансової допомоги)  
 
м. Харків                                    «_____» ____________2021 р. 

 

 _________________________________________________ (далі – Благодійник) 

в особі директора __________________________________________, що діє на підста-

ві Статуту, з однієї сторони, та 

Громадська організація «Асоціація випускників Національного технічного універ-

ситету «Харківський політехнічний інститут» (ГО «Асоціації випускників НТУ 

«ХПІ»)  (далі – Бенефіціар) в особі голови  Сокола Євгена Івановича, який діє на 

підставі Статуту, з іншої сторони (разом далі – Сторони), керуючись нормами, передба-

ченими ст.ст. 717-730 ЦК України, уклали цей договір (далі – Договір) про надання без-

поворотної фінансової допомоги про настуне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 1.1. Благодійник добровільно передає Бенефіціару благодійну пожертву (безпо-

воротну фінансову допомогу) у вигляді грошової суми в розмірі _____грн. 

(___________________грн.) (далі – Пожертва). 

 1.2. Пожертва надається Благодійником та приймається Бенефіціаром з метою за-

безпечення останнім розробки проекту відповідного монумента, його виготовлення 

та подальшого встановлення на території Військового інституту танкових військ Наці-

онального технічного університету «Харківський політехнічний університет» за адресою: 

м.Харків, вул.Полтавський Шлях, 192, як вшанування пам’яті загиблих героїв в боротьбі 

за незалежність та територіальну цілісність України. 

 1.3. Благодійник та Бенефіціар визначили, що Пожертва має цільове призначення 

та може бути використана лише для реалізації положень п. 1.2 цього Договору. 

1.4. Благодійник гарантує, що предмет пожертви належить йому по праву при-

ватної власності, не знаходиться під забороною, відчуження, арештом, не є предметом 

застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізич-

ними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяже-

ний будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством. 

 

2. ПЕРЕДАЧА ПОЖЕРТВИ 
 2.1.За домовленістю Сторін, Пожертва надається Благодійником шляхом її пе-

рерахування протягом ___ (_______________) банківських днів з моменту підписання 

уповноваженими особами обох Сторін цього Договору на спеціальний та окремий ра-

хунок Бенефіціара за наступними реквізитами:  

ГО «Асоціація випускників НТУ «ХПІ»,  р/р UA323204780000026007924433811 в АБ 

«Укргазбанк» МФО 320478, ЄДРПОУ 26450114. У графі «Призначення платежу»  - назва 

юридичної особи, благодійний внесок на спорудження монумента.                                                                   

           2.2. Право власності на Пожертву виникає у Бенефіціара з моменту її над-

ходження на зазначений в п. 2.1 банківський рахунок. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 3.1. Благодійник має право здійснювати контроль за використанням Пожертви. 

 3.2. Для реалізації контролю за цільовим використання Пожертви, Благодійник 

має право вимагати, а Бенефіціар зобов’язаний невідкладно при отриманні такої вимоги 

надати Благодійникові звіт щодо використання Пожертви, разом з усіма підтверджую-

чими документами (завіреними Бенефіціаром копіями таких документів). 



 3.3. У разі порушення Бенефіціаром цільового призначення Пожертви або її 

частини, Благодійник має право вимагати від Бенефіціара повернення Пожертви, а Бе-

нефіціар зобов’язаний виконати таку вимогу у визначений Благодійником строк. 

3.4. Бенефіціар зобов’язаний повідомити Благодійника, у разі виникнення об-

ставин, які виключають можливість використовування пожертви за призначенням, що 

зазначене у п. 1.2 Договору. 

4. ІНШІ УМОВИ 

 4.1. В усьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються по-

ложеннями чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про благодій-

ну діяльність та благодійні організації». 

 4.2. Усі документи (листування, бухгалтерської та податкової звітності, тощо), які 

мають відношення до цього Договору є його невід’ємною частиною. 

 4.3. Благодійник є (платником податків на загальних умовах). 

 4.4. Бенефіціар не є платником на прибуток. Рішення про включення неприбутко-

вої організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій: дата 10.01.2017 №761. 

 4.5. Цей Договір набуває чинності тобто вважається укладеним, якщо протягом 

трьох банківських днів з моменту надходження Пожертви на банківський рахунок Бене-

фіціара, ця пожертва на буде повернута Бенефіціаром Благодійнику. 

 4.6. Всі спори та суперечки за цим Договором вирішуються Сторонами відпо-

відно до чинного законодавства України. 

 4.7. Договір складено українською мовою на двох аркушах та у двох примірни-

ках (по одному примірнику для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу. 

 

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Благодійник: 

 

_____________________________________  

Місцезнаходження: Україна, 61000 

_____________________________________ 

Тел.: ________________________________  

Платіжні реквізити: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ЄДРПОУ ___________________.  

 

Директор  

 

 

 

______________________/______________/ 

 

 

              М. П.  

Бенефіціар: 

 

ГО «Асоціація випускників НТУ «ХПІ»  

Місцезнаходження: Україна, 61002 

м. Харків, вул. Кирпичова, 2 

Тел.:(057)707-68-55  

Платіжні реквізити: 

UA323204780000026007924433811 

в АБ «Укргазбанк»,  МФО 320478, 

ЄДРПОУ 26450114.  

 

Голова ГО «Асоціація випускників НТУ 

«ХПІ» 

 

 

______________________Євген СОКОЛ 

 

 

              М. П.  

 

 

 


