
Політична Партія «ГОЛОС» 
Публічна оферта  

 
1. Терміни, що використовуються: 

 
1.1. Публічна Оферта (Оферта) – пропозиція Політичної Партії «ГОЛОС» (далі – 

Партія), розміщена на веб-сайті https://goloszmin.org, щодо надання 
фінансової підтримки, звернена до необмеженого кола осіб, для здійснення 
Партією своїх статутних завдань.   
 

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення 
дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та 
засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових 
коштів на рахунок Партії через установи банків. Оферта вважається 
акцептованою з дати зарахування грошових коштів на банківський рахунок 
Партії.  
 

1.3. Внескодавець – фізична або юридична особа, яка зацікавлена у наданні 
фінансової підтримки Партії у формі внеску на підтримку Партії, та 
підтверджує її відповідність вимогам Закону «Про політичні партії в Україні» 
в частині граничного розміру внеску та інших обмежень щодо здійснення 
внесків, передбачених цим Законом та цією Офертою.  
 

1.4. Внесок на підтримку Партії у грошовій формі (Внесок) – добровільна 
передача Внескодавцем грошових коштів у власність Партії для здійснення 
нею своїх статутних завдань, що здійснюється фізичною особою особисто 
або юридичною особою шляхом перерахування суми внеску на банківський 
рахунок Партії.  

 
2. Предмет Оферти 

 
2.1. Предметом Оферти є добровільна передача Внескодавцем грошових 

коштів у власність Партії шляхом перерахування суми Внеску на 
банківський рахунок Партії для здійснення нею своїх статутних завдань.   

 
2.2. Сума Внеску самостійно визначається Внескодавцем з урахуванням 

обмежень, передбачених п. 2.3. цієї Оферти.  
 

2.3. Загальна сума Внеску протягом одного року не може перевищувати:  
 

2.3.1. від громадянина України – 400 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої на 1 січня року, у якому здійснювались Внески;  
 

2.3.2. від юридичної особи – 800 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої на 1 січня року, у якому здійснювались Внески. 

 
2.4. Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати 

вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб 
(зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної 
особи), Внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй 
юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються загальною 
сумою Внеску, передбаченою п. 2.3. цієї Оферти. 



 
2.5. Акцепт Оферти означає, що Внескодавець згоден з усіма її положеннями, 

зокрема, підтверджує відсутність обмежень щодо здійснення Внесків, 
передбачених Законом України «Про політичні партії в Україні» та цією 
Офертою, ознайомлений зі Статутом Партії, який розміщений на веб-сайті 
Партії, повною мірою усвідомлює свої дії і згоден із правом Партії 
використовувати Внески на здійснення нею своїх статутних завдань.  
 

2.6. Внескодавець і Партія, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 
Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин 
вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового 
примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання 
сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність. 
 

3. Обмеження щодо здійснення Внесків  
 
3.1. Не допускається здійснення Внесків:  

 
3.1.1. органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 

 
3.1.2. державними та комунальними підприємствами, установами та 

організаціями; 
 

3.1.3. юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного 
капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать 
державі, органам місцевого самоврядування; 
 

3.1.4. юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками 
(контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України 
«Про запобігання корупції»; 
 

3.1.5. іноземними державами, іноземними юридичними особами, 
юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного 
капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать 
нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими 
бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи 
без громадянства; 
 

3.1.6. незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними чи 
релігійними організаціями, а також іншими політичними партіями; 
 

3.1.7. фізичними особами, які не є громадянами України (іноземцями та 
особами без громадянства), а також анонімними особами чи особами 
під псевдонімом; 
 

3.1.8. громадянами України, які не досягли 18-річного віку або яких в 
установленому законом порядку визнано недієздатними; 
 

3.1.9. фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, 
товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або 
територіальної громади на загальну суму понад п’ятдесят розмірів 



прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 
січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними 
особами, з якими укладено такий договір на загальну суму понад сто 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 
на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, – протягом строку дії 
такого договору та протягом одного року після припинення його дії. 

 
3.2. Здійснюючи Внесок, Внескодавець підтверджує відсутність обмежень, 

передбачених п. 3.1. цієї Оферти та Закону України «Про політичні партії в 
Україні».  
 

3.3. Партія та її уповноважені особи не несуть юридичної відповідальності за 
порушення Внескодавцем вимог, передбачених п. 3.1. та 3.2. цієї Оферти. 
 

4. Порядок використання та повернення Внесків  
 
4.1. Використання Внесків, що є власністю Партії, здійснюється відповідно до 

законодавства України в порядку, передбаченому Статутом Партії.  
 

4.2. У разі, якщо загальна сума Внеску перевищує розмір, передбачений п. 2.3. 
цієї Оферти, Партія відмовляється від такого Внеску (або його частини, що 
перевищує встановлений розмір) протягом 15 робочих днів з дня, коли 
уповноваженій особі Партії стало відомо про це. Установа банку, в якій 
відкрито рахунок, на який зараховано Внесок, повертає такий Внесок (або 
його частину, що перевищує встановлений розмір) Внескодавцю. У разі 
неможливості повернення, установа банку перераховує такий Внесок чи 
його відповідну частину до державного бюджету.  
 

4.3. У разі, якщо Партія не має можливості здійснити ідентифікацію 
Внескодавця у обсязі, необхідному для дотримання вимог Закону України 
«Про політичні партії в Україні», відповідний Внесок повертається установі 
банку, в якій відкрито рахунок, на який зараховано Внесок.  

 
5. Витрати, пов'язані з перерахуванням Внесків 

 
5.1. Витрати, пов'язані з перерахуванням Внесків (комісії за перерахування 

коштів, податки, збори, тощо) несе Внескодавець.  
 

6. Персональні дані  
 

6.1. Внескодавець, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він 
ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних 
даних» та згоден із умовами цієї Оферти, а також, у разі, якщо 
Внескодавець є фізичною особою, дає згоду на обробку Партією своїх 
персональних даних, в обсязі, необхідному для досягнення мети їх 
обробки. 
 

6.2. Метою обробки персональних даних Внескодавця є здійснення 
ідентифікації Внескодавця для цілей дотримання вимог статей 14 та 17 
Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо фінансування партій 
та складання фінансової звітності Партії.  
 



6.3. Згода Внескодавця на обробку персональних даних надається на строк, 
необхідний для досягнення мети їх обробки.  
 

6.4. Партія зобов'язується не передавати інформацію про Внескодавця третім 
особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством 
України. 

 


