
Угода про наміри №______________ 

«___»______________20__року 

м. ______________ 

__________________ (далі – Компанія), в особі ________________, яка діє на підставі 
__________, з однієї сторони, і  

__________________, в особі __________________, який діє на підставі ____________ 
(далі – Автор),  з другої сторони, уклали цю угоду про наміри ( далі - Угоду) з 
нижченаведеного. 

 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Внесок – грошова сума, яка перераховується Спонсором на банківський рахунок 
Компанії з метою подальшого перерахування на користь Проекту. 
Програма – діяльність, організована Компанією задля фінансування соціально 
значимих та творчих ідей за допомогою платформи «_______________». 
Проект – значима для суспільства та його розвитку ідея, що належить Авторові та 
розміщена на Сайті Програми задля отримання подальшого фінансування. 
Спонсор – особа, яка здійснює внесок на користь відповідного Проекту.  
Сайт – онлайн-платформа, за допомогою якої здійснюється фінансування Проекту. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. Цим договором Сторони виражають намір вчинити дії, необхідні для отримання 
фінансування Проектом Автора  ____________ (далі – Проект). Фінансова підтримка 
буде надаватися в рамках програми «________________» (далі - Програма), 
управління якою здійснює Компанія. 
 

3. УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ 
3.1. Впродовж ___ днів Компанія повинна розглянути заявку Автора та прийняти рішення 
щодо реєстрації та розміщення Проекту на Сайті з метою збору Внесків або відмовити 
в участі у Програмі. 

3.2. Компанія може відмовити Автору в участі у Програмі __________ або видалити уже 
розміщений Проект за наявності однієї з таких підстав: 
• однією з цілей Проекту є отримання комерційної вигоди; або 
• Проект не має чіткого плану його здійснення; або 
• Проект порушує положення цієї Угоди або чинного законодавства; або 
• Проект має ознаки особистого фінансування (наприклад, навчання чи лікування); 
• стане відомо, що Проект порушує права третіх осіб (в тому числі авторські права). 

3.3.Автор визначає суму Внесків, необхідну для реалізації Проекту, у розмірі 
______________. Ця сума обґрунтовується в бюджеті Проекту, що міститься в 
Додатку 1 до цієї Угоди. 

3.4.З моменту реєстрації Проекту та розміщення його на сайті збір коштів буде 
здійснюватися за системою «все або нічого». 
За цією системою сума, вказана у п. 3.1вище, повинна бути зібрана впродовж ___ днів 
з моменту розміщення Проекту на сайті. Лише в цьому випадку Автор має право 
отримати зібрані кошти.   
Якщо до закінчення встановленого цим пунктом терміну сума зібраних коштів є 
меншою, ніж та, що вказана у п. 3.1 вище. цієї Угоди, кошти повертаються 
Спонсорам, а сама Угода втрачає чинність. 



Якщо після закінчення встановленого цим пунктом терміну сума зібраних коштів 
перевищує суму, вказану у п. 3.1 цієї Угоди, Автор повинен вчинити одну з таких дій: 
• подати Компанії новий бюджет, який буде враховувати надлишкові кошти; або 
• достроково припинити збір коштів шляхом подання відповідної заявки Компанії; 
• повернути надлишкові кошти Спонсорам. 

3.5.Якщо зібрана сума на момент закінчення строку, вказаного у п. 3.4 перевищує ____ 
відсотків тої суми, яка вказана у п. 3.1 цієї Угоди, Автор має право скористатись 
системою «гнучкого фінансування». Для цього Автор за ____ днів до закінчення 
відповідного строку повинен вибрати таку опцію на сторінці його Проекту. 
Система гнучкого фінансування надає можливість отримати кошти незалежно від 
того, чи була зібрана уся сума, передбачена у п. 3.1 вище. 
Перехід на систему гнучкого фінансування буде оформлено у вигляді додатку до цієї 
Угоди. 

3.6.Сума, передбачена п. 3.1 вище., строки, встановлені у п.3.5 вище., будь-які деталі та 
опис Проекту не можуть бути змінені після розміщення Проекту на Сайті. 

3.7. На підставі плану Проекту та бюджету, поданих Автором, Сторони спільно 
визначають порядок, напрямки та строки використання зібраних коштів в межах 
Проекту та для його потреб. 
 

4. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
4.1.На виконання умов цього Договору Сторони зобов’язуються вжити всіх заходів та 
укласти усі правочини, які необхідні для реалізації Проекту. 

4.2.Сторони зобов’язуються дотримуватися умов цього Договору та діяти у 
передбаченому ним порядку. 

4.3.Сторони самостійно несуть усі витрати, здійснені у зв’язку з виконанням цього 
Договору. 

4.4. Автор зобов’язується подавати Компанії повну та достовірну інформацію про 
Проект. 

4.5. Компанія має право запросити у Виконавця додаткову інформацію про реалізацію 
Проекту. Виконавець зобов’язаний надати таку інформацію та всі необхідні матеріали 
впродовж 7 днів.  

4.6.Компанія повинна повно й прозоро подавати інформацію про збір коштів для 
Проекту. 

4.7.Автор має право в односторонньому порядку відмовитися від подальшої реалізації 
Проекту. В такому випадку він зобов’язаний одразу ж повідомити про це Компанію за 
допомогою електронної пошти та зробити оголошення про це на сторінці Проекту. В 
такому випадку Компанія повертає Спонсорам усі кошти, зібрані до моменту 
оприлюднення оголошення. 

4.8.Автор може призначити винагороду Спонсорам за здійснення ними внесків. В такому 
випадку Автор зобов’язаний надати на сторінці проекту детальний та чіткий опис 
винагороди, її форми, строків та порядку отримання. Усі витрати, пов’язані з 
наданням такої винагороди Автор несе самостійно. 
Автор може встановити винагороду морального характеру (наприклад, подяка на 
сайті).  
 

5. ПОДАТКИ ТА КОМІСІЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ 
5.1. Компанія стягує/утримує комісію за використання Платформи із внесків Спонсорів, 
які перераховуються Авторові. Розмір комісії становить ___ відсотків від суми 
кожного внеску.  



5.2. У випадку переходу Автором на систему «гнучкого фінансування», Компанія 
стягує/утримує комісію в розмірі ___ відсотків від суми кожного внеску, зробленого з 
моменту переходу на цю систему. 

5.3. При здійсненні виплати зібраних коштів Авторові, Компанія має право стягнути із 
суми зібраних внесків усі податки, які Компанія повинна сплатити як податковий 
агент. 
Автор повинен самостійно, повно та своєчасно сплатити усі податки від отриманої 
суми грошових коштів, якщо такий обов’язок покладається на нього чинним 
законодавством. 
 

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
6.1. Компанія не відповідає перед Спонсорами та третіми особами за невиконання або 
неналежне виконання зобов’язань Автором, в тому числі за невиконання зобов’язань 
щодо виплати винагороди Спонсорам.  

6.2.Компанія не несе відповідальності за вчинення Автором будь-яких дій, які 
спричинили збитки Спонсорам або третім особам. 

6.3.Компанія не зобов’язана здійснювати перевірку та контроль інформації, яка подається 
Автором для участі у Програмі, тому Компанія не несе відповідальність за якість, 
достовірність та правомірність такої інформації. 

6.4.Автор, Спонсор самостійно несуть відповідальність перед третіми особами за свої дії 
або бездіяльність в процесі участі в Проекті. 
 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1.Цю Угоду не можна вважати попереднім договором у розумінні статті 635 Цивільного 
кодексу України. 

7.2.Ця Угода є чинною до моменту укладення усіх необхідних наступних договорів та 
втрачає чинність за наявності однієї з підстав: 
• невиконання умов цієї Угоди; або 
• наявності обставин, передбачених в абзаці 3 п. 3.4. цієї Угоди. 

7.3.Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені лише за взаємною згодою обох Сторін, 
оформленою у вигляді письмового додатку до цієї Угоди. 

7.4.Підписуючи цю Угоду Автор погоджується з правилами та умовами, розміщеними на 
сайті _________________________. 

7.5.Усі спори за цією Угодою вирішуються судами України згідно з чинним 
законодавством України. 

7.6.Ця Угода про наміри укладена українською мовою у двох примірниках – по одному 
екземпляру для кожної із Сторін. Кожен із двох примірників має однакову юридичну 
силу. 
 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
Компанія Автор 

  
  
 
 

 

 
 


