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Умови використання сайту 
дата набрання чинності: 15.09.2022 р. 

 

 

 

 

 

1. Вступ. 

 

Ці Умови використання сайту (далі — «Умови») регулюють використання веб-сайту 

Фонду, розташованого за адресою https://myhomefund.org (далі — «Сайт»). 

 

Сайт належить і підтримується БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД «МІЙ ДІМ – УКРАЇНА». 

 

Під термінами «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МІЙ ДІМ – УКРАЇНА»,  «Фонд», «ми», «нас», 

«нам» або «наш», які використовуються в цих Умовах, мається на увазі БЛАГОДІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МІЙ ДІМ – УКРАЇНА»  - неприбуткова 

організація (ідентифікаційний код юридичної особи 44692683, місцезнаходження:  04053, 

місто Київ, Вознесенський узвіз, буд. 14, офіс 16/67), яка здійснює благодійну діяльність за 

допомогою Сайту. 

 

Ці Умови є юридично обов’язковою угодою між Користувачем і Фондом, предметом якої є 

надання Користувачеві доступу до Сайту і використання його сервісів. При використанні 

нашого сайту Ваші права і обов'язки визначаються цими Умовами, а також іншими 

документами чи формами, опублікованими на Сайті. 

 

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цими Умовами використання сайту  Фонду перед тим, як 

користуватися Сайтом або робити благодійні внески на користь Фонду за допомогою 

Сайту.   Ці Умови містять важливу інформацію про ваші права та обов’язки. 

 

Якщо Ви вирішили користуватися Сайтом, Ви даєте згоду на дотримання всіх положень, 

викладених у цих Умовах.   Якщо ви не погоджуєтеся з цими Умовами, будь ласка, не 

використовуйте цей Сайт. 

 

Збір та використання персональних даних у зв'язку з використанням вами Сайту 

здійснюються відповідно до нашої Політики конфіденційності. 

 

2. Повна угода 
 

Ці Умови — це угода між нами та нашими користувачами – відвідувачами Сайту. 

Використовуючи цей Сайт, ви погоджуєтеся дотримуватися цих умов та всіх діючих законів 

і правил. 

 

Ці Умови, а також будь-які опубліковані на Сайті політики та правила, включаючи нашу 

Політику конфіденційності та Публічну оферту про надання благодійної пожертви 

складають повну юридично зобов'язуючу угоду між вами (далі - «ви» або «користувач») і 

Фондом, що регулює ваше використання Сайту, збір благодійних пожертв за допомогою 

Сайту та отримання допомоги від Фонду. 

 

Використовуючи Сайт, ви тим самим заявляєте і підтверджуєте, що: 

https://myhomefund.org/
https://myhomefund.org/static/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://myhomefund.org/static/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://myhomefund.org/static/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B8.pdf
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1) відповідно до законодавства вашої країни ви дієздатні та маєте право укладати цю 

угоду; 

2) законодавство вашої країни не обмежує вас у використанні Сайту; 

3) ви дотримуєтеся цих Умов та відповідних вимог законодавства. 

 

3. Контент сайту 

 

Матеріали, опубліковані на сайті, призначені для Вашого особистого некомерційного 

використання. Всі матеріали, включаючи тексти, зображення, дизайн, графіку, інформацію, 

логотипи, торговельні марки, комерційні найменування та інші матеріали («Контент»), а 

також авторські та інші права інтелектуальної власності на такий Контент належать Фонду 

або розміщені за згоди власника. 

Ви повинні дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації 

або обмежень, що містяться на будь-якій сторінці Сайту. 

Зміст Сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України та 

міжнародного авторського права. 

Ви не маєте права змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або 

продажу, відтворювати (за винятком випадків, передбачених цими Умовами), створювати 

нові твори, поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати зміст Сайту 

в цілому або частково. 

Жодна частина  Сайту не може демонструватися або поширюватися з метою отримання 

комерційної вигоди, а також  редагуватися або включатися в інший проект, публікацію або 

веб-сайт, крім випадків, передбачених цими Умовами. 

Ви можете завантажити або скопіювати вміст Сайту, інші компоненти та елементи, що 

відображаються на Сайті, тільки для особистого використання, за умови дотримання всіх 

авторських прав та інших повідомлень, що містяться в ньому. 

Використання матеріалів сайту, зображень та текстів, а також автоматизоване копіювання 

інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу Фонду заборонено. 

Часткове або повне використання інформації без посилання на Сайт https://myhomefund.org 

заборонено. 

Інтернет-виданням, мобільним додаткам, засобам масової інформації, органами державної 

влади та місцевого самоврядування, іншим неприбутковим організаціям, у т.ч. 

міжнародним, дозволяється безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на 

Сайті, за умови відкритого гіперпосилання на Сайт. Під використанням інформації мається 

на увазі будь-яке відтворення, републікація, поширення, переробка, переклад, включення 

його частин до інших творів та інші способи, передбачені Законом України «Про авторське 

право і суміжні права». 

4. Напрямки діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «МІЙ ДІМ – 

УКРАЇНА»   

 

Сайт  Благодійної організації «Благодійний фонд «МІЙ ДІМ – УКРАЇНА»  призначений для  

користувачів, які бажають зробити благодійну пожертву  («Донори») або іншим чином 

допомогти Фонду («Волонтери»), та осіб,   що потребують допомоги («Бенефіціари»). 

 

Благодійний фонд «МІЙ ДІМ – УКРАЇНА створений у серпні 2022 року для підтримки та 

надання допомоги жителям Київської області, які втратили своє житло внаслідок бойових 

дій, терористичних актів, ракетних та артилерійських обстрілів, диверсій, актів мародерства 

https://myhomefund.org/
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та вандалізму, спричинених військовою агресією Російської Федерації, починаючи з 

24.02.2022 року. 

 

Головною метою роботи Фонду є забезпечення належними житловими умовами найбільш 

вразливих категорій осіб серед постраждалих внаслідок військової агресії, а також 

максимальна підтримка та сприяння поверненню українців до свого Дому. 

 

Засновником фонду є Тетяна Чебан. Фонд не належить жодній з політичних партій, 

комерційних організацій або впливовим особам та фінансується за рахунок благодійних 

внесків від фізичних та юридичних осіб.  

 

Документи Фонду розміщені на нашому Сайті. 

 

Сайт Благодійної організації «Благодійний фонд «МІЙ ДІМ – УКРАЇНА»  – це інструмент 

для здійснення благодійної діяльності за наступними напрямками: 

 

- допомога  з ремонтом будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, охоплюючи 

всі види ремонту, від тих, що класифікуються як “легкі”, до повністю зруйнованих; 

 

- створення запасу  будівельних матеріалів -  для  надання  екстреної допомоги при 

руйнуваннях, для проведення самостійного ремонту бенефіціарами та іншої 

непродовольчої  допомоги; 

 

-  інформаційна та адвокаційна підтримка постраждалих осіб  з питань  реалізації 

державних чи міжнародних програм  щодо відновлення житла/забезпечення житлом 

постраждалих внаслідок російської агресії осіб та відшкодування завданих збитків; 

 

- розвиток волонтерства і благодійності. 

 

5. Підтримати нас  

 

Ви можете вносити разові чи періодичні  (щомісячні/щоквратальні/щорічні) благодійні 

платежі, а також матеріально-технічну допомогу на користь Фонду за допомогою Сайту.  

 

Отримані Фондом кошти чи матеріально-технічні ресурси направляються на допомогу 

особам, житло яких зазнало руйнувань чи знищене. 

 

За допомогою Сайту користувачі можуть робити благодійні внески на користь Фонду, який 

використовує їх за вищезазначеними напрямками. Ви можете внести одноразову допомогу 

або підключити підписку на щомісячний/щоквартальний/щорічний платіж на певну суму, 

яку можна скасувати у будь-який момент. 

 

На Сайті ви можете ознайомитись із публічною офертою про надання благодійної пожертви 

за посиланням:  Публічна оферта про надання благодійної пожертви. Фонд може укладати 

договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, 

ніж це передбачено вищевказаною Офертою. Благодійник може окремо звернутися до 

Фонду для укладення такого договору. 

 

Також користувачі можуть робити благодійні внески у вигляді подарунків бенефіціарам, 

перераховуючи кошти на запропоновані нами товари, роботи  чи послуги, а також у вигляді 

матеріально-технічних ресурсів, перелік яких публікується Фондом у розділі Сайту 

«Допомога матеріально-технічними ресурсами». 

 

https://myhomefund.org/static/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B8.pdf
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Якщо ви маєте непотрібні залишки чи запаси будівельних матеріалів, або ви можете надати 

будівельну техніку, обладнання чи інструмент у тимчасове безоплатне користування 

(оренду) - заповніть форму: Заявка на допомогу з матеріально-технічними ресурсами та 

наші співробітники з вами зв'яжуться для уточнень та організації надання такої допомоги. 

 

Фонд не проводить адресні збори коштів, натомість Фонд закуповує необхідні товари, 

роботи та послуги для конкретних осіб, за їх зверненням до Фонду.   

 

Звіти про використання благодійних внесків готуються Фондом щомісяця -  до кінця місяця, 

наступного за звітним, та публікуються  на Сайті у розділі «Новини та Звіти», а також на  

сторінках Фонду в соціальних мережах.  

 

Щорічно Фонд подає до податкової інспекції звіт про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації, і такі звіти  будуть доступні на нашому Сайті у розділі «Новини 

та Звіти». 

 

Будь ласка, зверніть увагу, що платежі через наш Сайт забезпечуються провайдерами 

платіжних послуг, яких ми не контролюємо, а саме: LiqPay. Коли ви переходите за 

посиланням для оплати, ви повинні дотримуватися умов використання, політики 

конфіденційності та інших політик таких провайдерів. Фонд не несе відповідальності за 

обробку персональних даних, в тому числі платіжної інформації, що запитуються таким 

провайдером. 

 

Оплата відбувається згідно з умовами і тарифами вашого банку. Фонд не володіє 

інформацією щодо умов здійснення банківських операцій, у тому числі, щодо розміру 

комісії за здійснення грошових переказів, валютно-обмінних операцій, тощо. 

 

Для переказу грошової допомоги через наш Сайт, ви повинні надати інформацію про себе. 

Інформація про те, як ми обробляємо ваші персональні дані, міститься у нашій Політиці 

конфіденційності. 

 

6. Стати волонтером 

 

Якщо ви  маєте вільний час, бажання та можливість допомогти розумовою чи фізичною 

працею, ви можете стати волонтером Фонду.  

 

Для того, щоб стати волонтером Фонду, будь ласка, заповніть форму за посиланням: Форма 

для волонтерів Фонду. Наші співробітники з вами зв'яжуться для уточнень та організації 

можливої допомоги Фонду. 

 

За вашою вимогою, Фонд укладає з вами  договір про здійснення волонтерської діяльності. 

 

Якщо вам ще немає 18 років, ви також можете стати волонтером Фонду. Для цього ваші 

батьки/офіційні опікуни мають надати нам письмову згоду на вашу волонтерську діяльність 

на користь Фонду. 

 

7. Стати партнером 

 

Якщо ви чи ваша компанія працюєте у сфері, пов'язаній із будівництвом, є представником 

бізнесу, громадської чи благодійної організації, маєте можливість та бажання допомогти 

нам в реалізації статутних цілей фонду - будь-ласка, приєднуйтесь до співпраці. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhmH0P_rJfX-LUl3U9pll_UWGT6rUpIZ-AiRG9_4qkTTiM2A/viewform
https://myhomefund.org/static/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://myhomefund.org/static/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRkhhnqZSnEyT9PPZWJW8kh8WAypzGgneyW-9gvUhVuaVsvw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRkhhnqZSnEyT9PPZWJW8kh8WAypzGgneyW-9gvUhVuaVsvw/viewform
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Приєднатись до нас у якості партнера можна, заповнивши анкету за посиланням: Анкета 

партнера,  і наші співробітники з вами зв'яжуться для уточнень та організації спільного 

партнерства. 

 

8. Отримати допомогу 

 

Якщо Ви - власник житла Київської області, яке пошкоджене чи знищене внаслідок бойових 

дій, ракетних чи артилерійських обстрілів тощо, спричинених російської агресією з 24 

лютого 2022 року, ви можете подати нам  заявку на отримання благодійної допомоги від 

Фонду. 

 

Для того, щоб звернутися до Фонду, будь-ласка, заповніть форму: Заява на допомогу від 

Фонду.  

 

Форма містить обов’язкову для надання інформацію. Зокрема, з метою  встановлення вашої  

особи  та підтвердження відповідності вашого звернення статутній діяльності Фонду, нам 

необхідна копія вашого паспорту та ідентифікаційного коду, документу, що підтверджує 

право власності на пошкоджене житло, фото руйнувань та короткий опис вашої ситуації. 

 

Інформацію про обробку наданих персональних даних та ваші права у зв’язку з цим можна 

знайти у нашій Політиці конфіденційності. 

 

Отримане звернення (заява) обробляється співробітниками Фонду протягом п’яти робочих 

днів, за умови відсутності  перевантаження поданими зверненнями. 

 

За необхідності, співробітник Фонду зв’язується із вами для додаткових уточнень. Фонд 

має право звернутися за наданням інших документів згідно вимог чинного законодавства. 

 

Відсутність документів, необхідних для надання запитуваної у Фонду допомоги, є 

підставою для відмови у її наданні. 

 

Звернення може подати виключно особа, що потребує допомоги або її законний 

представник,  а також спадкоємці такої особи. 

 

У випадку затвердження Фондом вашої заявки вам потрібно буде написати заяву про 

надання благодійної допомоги, та, за необхідності, укласти з Фондом договір про надання 

благодійної допомоги. 

 

Пріоритетне  право на отримання благодійної допомоги від Фонду мають: 

 

1) багатодітні сім’ї - сім’ї, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у 

зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі 

кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і 

більше дітьми та самостійно їх виховує; 

2) неповні сім’ї - сім’ї, що складаються з матері або батька і дитини (дітей); 

3) прийомні сім’ї - сім’ї, які добровільно взяли із закладів для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання; 

4) дитячі будинки сімейного типу - окремі сім’ї, які створюються за бажанням 

подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне 

проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

5) сім’ї, що  мають одну чи кілька дітей з інвалідністю; 

6) особи з інвалідністю I та II груп; 

7) пенсіонери; 

8) малозабезпечені сім’ї. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVManT47DtVGT6loqjEsuRayw_2-ZoFVy8W55WsfE18qSchQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVManT47DtVGT6loqjEsuRayw_2-ZoFVy8W55WsfE18qSchQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1oEz-CTVGQttYzBH65S9Etm2vcx--V12WUfjV_xyfg3U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oEz-CTVGQttYzBH65S9Etm2vcx--V12WUfjV_xyfg3U/edit
https://myhomefund.org/static/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
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Фонд не гарантує отримання вами необхідної допомоги в повному обсязі та у 

визначені строки, оскільки це залежить від наданих Донорами благодійних внесків та 

черги Бенефіціарів, що претендують на отримання допомоги. 

 

9. Сторонні сервіси та веб-сайти 

 

Використовуючи сайти та сервіси, які ми не контролюємо, ви повинні дотримуватися інших 

умов використання та політик конфіденційності. 

 

Деякі функції Сайту, як, наприклад, здійснення благодійного платежу, передбачають 

використання сторонніх сервісів і сайтів, які Фонд  не контролює. 

 

У випадку виникнення проблем, ми докладемо всіх зусиль для їх вирішення. Але ми не 

несемо відповідальності за контент та функціонал, які можуть пропонуватися на таких 

сайтах або такими сторонніми сервісами, а також за будь-які збитки, шкоду або інші 

грошові зобов’язання, що виникли в результаті використання вами таких сторонніх сайтів 

або сервісів. 

 

Звертаємо увагу: щодо вашого користування сторонніми сайтами та сервісами 

застосовуються інші умови використання та політики конфіденційності. Фонд не несе 

жодної відповідальності за обробку ваших персональних даних сторонніми сайтами і 

сервісами. 

 

10. Відмова від гарантій та обмеження відповідальності 

 

Наш Сайт функціонує на умовах «як є», і ми не даємо жодних обіцянок і гарантій щодо його 

роботи. Ми не несемо відповідальності за збитки або шкоду, спричинені вашим 

використанням або неможливістю користуватися Сайтом, або що іншим чином виникають 

відповідно до цієї угоди. 

 

Ми зробимо все можливе, щоб у вас був доступ до Сайту і завантажуваного контенту в 

будь-який час. Однак, ми не можемо гарантувати постійну наявність і доступність Сайту. 

 

Ми можемо бути зобов'язані негайно призупинити доступ до Сайту повністю або частково, 

зокрема для цілей технічного обслуговування. 

 

Цим ми також зазначаємо, що Інтернет та ІТ або телекомунікаційні мережі мають помилки 

в роботі, що призводить до збоїв і невдач. Ми не можемо надати жодних гарантій у зв'язку 

з цим і тому не несемо відповідальність за будь-які збитки, що можуть стосуватися з 

використання Інтернету та IT або телекомунікаційних мереж, включаючи, без обмеження: 

- погана передача та/або прийом будь-яких даних та/або інформації через мережу Інтернет; 

- будь-які зовнішні вторгнення або комп'ютерні віруси; 

- будь-яка помилка обладнання прийому або мереж зв'язку;  

- будь-яка  несправність мережі Інтернет, що може перешкоджати правильній роботі Сайту. 

 

Ми не даємо жодних обіцянок або гарантій, зокрема, щодо точності, корисності, надійності 

та коректності роботи Сайту.  Фонд не гарантує, що робота Сайту буде безперервною або 

безпечною, що будь-які дефекти будуть виправлені або що Сайт не містить вірусів або 

інших шкідливих елементів. 

 

Фонд несе відповідальність за використання благодійних внесків відповідно до чинного 

законодавства України. 
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Фонд не несе відповідальності, якщо будь-яка інформація, матеріали, контент, доступні на 

Сайті, є неточними або неповними, а також за типографічні помилки або недоліки в тексті 

або інших матеріалах. 

 

В жодному  разі Фонд, його засновники, співробітники, підрядники або волонтери не несуть 

відповідальності за прямі, опосередковані, випадкові, спеціальні, присуджені та побічні 

збитки, пов'язані з використанням або неможливістю використання Сайту, включаючи, 

крім іншого, будь-які збитки, які виникли в результаті помилок, упущень і перебоїв в 

роботі, дефектів, вірусів, навіть якщо Фонд був повідомлений про можливість таких 

збитків. 

 

Вищевикладені положення щодо відмови від гарантій та обмеження відповідальності 

застосовуються в обсязі, максимально допустимому застосовним законодавством. 

 

11. Відповідальність та гарантії захисту 

 

Фонд та  інші сторони, які беруть участь у створенні та публікації Сайту від імені Фонду, 

не несуть відповідальності за будь-які прямі, непрямі, випадкові або інші збитки, витрати, 

шкоду, а також за зобов'язання, які можуть виникнути внаслідок: 

-  використання та/або неможливості використання Сайту,  доступу до Сайту, змін у 

контенті Сайту або іншого веб-сайту, доступного за посиланням на Сайті; 

- будь-якої дії, яку Фонд виконує або не виконує в результаті електронних 

повідомлень, відправлених користувачем на адресу Фонду. 

 

Фонд та  інші сторони, які беруть участь у створенні та публікації Сайту, не несуть 

відповідальності за наступне: підтримку матеріалів Сайту і надання послуг на Сайті, а 

також за надання будь-яких виправлень, оновлень або публікацій на Сайті. Будь-які дані на 

Сайті можуть бути змінені без попереднього повідомлення. 

 

Ви несете відповідальність за використання Сайту. Якщо ви завдасте шкоди комусь іншому 

або вступите в суперечку, ми не будемо брати участь у її вирішенні. 

 

Якщо Фонд дізнається про порушення вами положень цих Умов, Фонд може вжити 

належних заходів впливу. Якщо в результаті згаданого порушення Фонду було  завдано 

збитки, ми можемо  вимагати справедливого відшкодування. 

 

У максимально допустимих чинним законодавством межах ви погоджуєтеся звільнити нас 

від відповідальності, відшкодувати збитки і захистити Фонд, наших партнерів, 

співробітників, підрядників і волонтерів від будь-яких позовів, відповідальності, шкоди, 

збитків і витрат, включаючи обґрунтовані юридичні та бухгалтерські витрати, будь-яким 

чином пов'язаних або таких, що виникають в результаті:  

- порушення вами будь-якого з положень цих Умов,  

- використання/неналежного використання вами Сайту, контенту, функцій, доступних на 

Сайті; 

-  порушення вами законодавства чи  прав третіх осіб. 

 

Ви також погоджуєтеся відшкодувати Фонду будь-які збитки і витрати, понесені Фондом 

(включаючи гонорари або витрати на адвокатів, бухгалтерів, професійних консультантів та 

інших експертів) у зв'язку із захистом чи врегулюванням спорів, що виникли через 

використання вами Сайту для будь-яких протизаконних або заборонених цілей. 

 

Ми залишаємо за собою право обирати способи юридичного захисту, які ми вважатимемо 

за потрібне, включаючи випадки, в яких ви звільняєте нас від відповідальності. Таким 
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чином, Ви надаєте свою згоду співпрацювати з нами у нашій стратегії ведення судових 

справ відповідно до умов даного положення. 

 

12. Застосоване право та юрисдикція 

 

Ці Умови і використання Сайту регулюються чинним законодавством України. 

 

Ви беззастережно погоджуєтесь з винятковою юрисдикцією національних судів України в 

разі виникнення судових проваджень в результаті застосування цих Умов або використання 

Вами нашого Сайту.  

 

Ми розуміємо, що Ви можете отримати доступ до цього Сайту з будь-якої юрисдикції в 

світі, але у нас відсутня практична можливість запобігти такому доступу. Цей сайт 

розроблений відповідно до положень українського законодавства. Якщо який-небудь 

матеріал на Сайті або використання Сайту суперечать законодавству, яке на вас 

поширюється, це означає, що цей Сайт не призначений для Вас, і ми наполегливо просимо 

Вас припинити використання Сайту. Ви зобов'язані самостійно отримати інформацію про 

застосовне право у Вашій юрисдикції і самі несете відповідальність за його дотримання. 

 

Будь-який спір, конфлікт, вимога чи суперечка, що прямо чи опосередковано пов’язані з 

Сайтом чи цими Умовами, зокрема, їхньою дійсністю, тлумаченням чи застосуванням, 

повинні вирішуватися шляхом мирних переговорів безпосередньо з командою Фонду, 

відповідно до принципів добросовісності та співпраці.  

 

Якщо шляхом переговорів не вдається досягти консенсусу, суперечка повинна 

вирішуватися виключно в судах України, з дотриманням правил підсудності, відповідно до 

чинного матеріального права України. 

 

Всі претензії повинні бути пред'явлені протягом одного року з моменту їх виникнення, за 

винятком випадків, коли застосовне законодавство вимагає більш тривалого періоду. 

 

13. Електронні повідомлення 

 

Надаючи нам контактні дані через Сайт, ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що ми можемо 

надсилати вам повідомлення на вказані вами контактні дані, зокрема, повідомлення про 

оновлення на Сайті,  інформацію  чи матеріали, що стосуються користування Сайтом, 

здійснення благодійних внесків та їхнього використання, інформацію щодо оновлення цих 

Умов. 

 

Ви маєте право в будь-який момент відмовитися від отримання таких повідомлень. 

 

14. Внесення змін до цих Умов 

 

Фонд  має право на власний розсуд і в будь-який час змінювати, доповнювати або видаляти 

положення цих Умов, повністю або частково, шляхом публікації на Сайті відповідних 

відредагованих положень. 

 

Користувач зобов'язаний періодично перевіряти Сайт на предмет відповідних змін в 

Умовах. Подальше використання вами Сайту після внесення змін до тексту Умов означає, 

що ви погоджуєтеся з такими змінами. 

 

У разі внесення суттєвих змін до Умов відповідне повідомлення буде опубліковано на 

домашній сторінці  Сайту, а змінені положення Умов вступають в силу через тридцять днів 

після такої публікації. 
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15. Інші умови  

 

Якщо будь-яке положення цього договору буде визнаним незаконним, неправомірним, 

таким, що не має юридичної сили або не підлягає виконанню, решта положень цього 

договору залишаються дійсними, юридично зобов'язуючими і підлягають виконанню у 

повному обсязі. 

 

Ми можемо передати свої права та обов'язки за цими Умовами третій стороні, але це не 

вплине на ваші права чи наші зобов’язання за цим договором. 

 

Друкована версія цих Умов є допустимим доказом у судовому або адміністративному 

провадженні, яке виникло на підставі або у зв'язку з використанням Сайту, в тій же мірі і 

на тих же умовах, що й інші ділові документи й записи, що були створені і зберігаються у 

друкованому вигляді. 

 

Оригінальний юридично зобов'язуючий текст цього документа складено українською 

мовою і може бути перекладений на інші мови для зручності наших користувачів, які не 

володіють українською мовою. У разі наявності будь-яких розбіжностей між українською 

та іншими версіями, українська версія має пріоритет. 

 

16. Контактна інформація 

 

Якщо у вас є питання або коментарі щодо цих Умов або використання  Сайту чи діяльності 

Фонду,  ви можете зв'язатися з нами за: 

-нашою поштовою адресою: 04053, місто Київ, Вознесенський узвіз, буд. 14, офіс 16/67. 

-нашою електронною адресою: myhomeua.c.f@gmail.com  
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