
Умови використання

Ці Умови розділено на два Розділи.  

 

Перший розділ визначає загальні умови використання Веб-сайту Благодійного фонду (https://kisil.fund/), 
надає інформацію про Благодійний фонд та стосується питань відповідальності.  

 

Другий розділ являє собою публічну оферту щодо надання благодійної пожертви і фокусує увагу на 
розкритті правових аспектів благодійних пожертв на користь Благодійн

Розділ 1. Веб-сайт 

Благодійна організація «Благодійний фонд пам’яті Василя Кисіля» зареєстрована в Україні, код ЄДРПОУ 
43708786, адреса: 01135, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 17/52а, 
поверх 6. 



Будь-яке посилання на БФ або Благодійний фонд слід розуміти, як посилання на Благодійну організацію 
«Благодійний фонд пам’яті Василя Кисіля». 



Веб-сайт Благодійної організації «Благодійний фонд пам’яті Василя Кисіля» (https://kisil.fund/) 
адмініструється Благодійним фондом та належить йому.  

Використовуючи Веб-сайт БФ, Ви погоджується з цими Умовами в повному обсязі. 



Ці Умови можуть бути змінені БФ одноособово у будь-який момент без попереднього погодження із 
Вами. Оновлена редакція Умов починає діяти з моменту їх опублікування на Веб-сайті БФ. Якщо Ви не 
згодні  з цими Умовами чи Політикою приватності БФ, будь ласка, не використовуйте Веб-сайт БФ. 
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Всі права застережені. Окремі користувачі можуть мати доступ та завантажувати матеріали, які 
складають зміст Веб-сайту БФ. Таке відтворення дозволяється виключно на тимчасовій основі для 
доступу до інформації, яка складає зміст Веб-сайту БФ.  



Інформація та матеріали на Веб-сайті БФ захищені авторським правом та не можуть бути копійовані, 
використані або відтворені будь-якою третьою особою без нашого письмового дозволу. 

Якщо ви повідомили БФ адресу своєї електронної пошти, БФ може долучити вас до розсилки, щоб 
сповіщати про результати своєї діяльності та повідомляти про нові активності та події. У надісланих 
таким чином повідомленнях буде запропонована опція автоматичної відмови від цієї конкретної 
розсилки (кнопка «відмовитися») або від усіх розсилок Благодійного фонду (opt out). Будь ласка, 
дотримуйтеся інструкцій, зазначених в електронному повідомленні. Якщо Ви отримали небажану 
кореспонденцію від БФ, просимо відправити її копію на адресу nomorecontact@vkp.ua. 

Ці Умови використані складені та тлумачиться відповідно до законодавства України. БФ не несе 
будь-якої відповідальності за сторонній вміст, який може бути опубліковано на Веб-сайті. За наявності 
відомостей про незаконну діяльність Веб-сайту або факти чи обставини, які вказують на те, що діяльність 
має ознаки незаконної, або за наявності вимог про відшкодування збитків від такої незаконної 
діяльності, у тому числі відповідно до вимог законодавства про авторське право і суміжні права, просимо 
звертатися на адресу fund@vkp.ua. 



Доступ до Веб-сайту Благодійного фонду може бути тимчасово обмежений з технічних або будь-яких 
інших причин, вміст та наповнення Веб-сайту БФ може бути змінено без попереднього повідомлення Вас 
про це.  



Будь-які спори, що прямо чи опосередковано пов’язані з цими Умовами вирішуються виключно в судах 
України, з дотриманням правил підсудності, відповідно до чинного матеріального права України.  

Про БО «Благодійний фонд пам’яті Василя Кисіля» 

Попередження про авторське право 

Розсилка

Правове застереження 

Розділ 2. Публічна оферта 

Під благодійною допомогою на користь БФ розуміється безоплатна та добровільна передача 
Благодійником (тобто особою, яка здійснює благодійну допомогу) у власність БФ грошових коштів 
шляхом здійснення пожертви на забезпечення статутної діяльності БФ. 



Здійснюючи благодійну допомогу, Благодійник погоджується з цими Умовами в повному обсязі, у тому 
числі з тим, що благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених статутом БФ. 
Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви.  



Із поточними та завершеними проєктами Благодійного фонду можна ознайомитись за посиланням: 
https://kisil.fund/projects/. 



Датою здійснення благодійної допомоги вважається дата надходження грошових коштів від 
Благодійника на розрахунковий рахунок фонду. Пожертва не може бути повернута Благодійнику. 
Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії з перерахування коштів, податки, 
збори, тощо) несе Благодійник. БФ може використовувати частину благодійної пожертви на 
адміністративні витрати Фонду у розмірі, не більшому, ніж це перебачено Законом України «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації». Благодійна допомога не розуміє під собою отримання 
прибутку. 

Благодійну пожертву можна здійснити у формі: 
 Разової допомоги. Така пожертва може бути здійснена шляхом переказу коштів (розділ «Підтримати 

фонд»), або за допомогою здійснення платежу за реквізитами БФ.
 Щомісячної допомоги. Така благодійна допомога може бути надана шляхом оформлення підписки на 

щомісячну допомогу на Веб-сайті БФ (розділ «Підтримати фонд» – «Щомісячна допомога»). 
Благодійник може здійснювати регулярний платіж раз на місяць. 



Благодійна допомога, здійснена на Веб-сайті БФ, опрацьовуватиметься платіжною платформою Fondy, з 
умовами використання якої можна ознайомитись за посиланням https://fondy.ua/uk/fin-info/ у розділі 
«Публічна оферта». 



Благодійний фонд не має жодного відношення до платіжної платформи Fondy, яку адмініструє 
Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛАЕНС” (свідоцтво про 
реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК No 419 від 22.10.2013 р.; ліцензія НБУ на 
здійснення переказів національної валюти без відкриття рахунків No 21 від 20.11.2014 р.), окрім відносин з 
опрацювання пожертв. БФ не несе відповідальності за дії адміністрації платіжної платформи Fondy та 
будь-яких пов’язаних із нею осіб. 

Загальні відомості про пожертву 

Способи здійснення благодійної допомоги  


