
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

 

м. Одеса                                                                                                10 червня 2022 року 

Благодійний фонд «Я З МАРІУПОЛЯ» в особі голови організації Любимова 

Олександра Олександровича, що діє на підставі  Статуту, з однієї сторони та 

Благодійний фонд «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ» в особі голови правління Михайлика Олега 

Станіславовича, що діє на підставі  Статуту, з другої сторони, уклали даний договір 

про наступне: 

І. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

1. Предметом Меморандуму є співпраця Сторін спрямована на реалізацію 

гуманітарної політики, а також координація спільних дій та зусиль для забезпечення 

збору, транспортування, зберігання та перевезення благодійної, гуманітарної та 

технічної допомоги, в тому числі міжнародної, що має на меті поліпшити 

матеріальне становище набувачів благодійної, гуманітарної та технічної допомоги.  

II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ 

2.1. У межах Меморандуму співпраця здійснюється на основі принципів 

рівноправності, законності, взаємодопомоги, оперативності, гласності 

співробітництва, дотримання суспільних інтересів, раціональності. 

2.2. Основні напрямки співробітництва Сторін: 

2.2.1. Організація збору та отримання благодійної, гуманітарної та технічної 

допомоги в тому числі сільськогосподарської (насіння, добрива, засоби захисту, 

пальне, техніка та обладнання), а також її відповідальне зберігання. 

2.2.2. Надання благодійної, гуманітарної та технічної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, біженцям, малозабезпеченим особам, які її потребують, 

військовослужбовцям, силам територіальної оборони, а також іншим фондам, 

благодійним, громадським та іншим неприбутковим організаціям. 

2.2.3. Отримання і перевезення власними або орендованими транспортними 

засобами благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, у тому числі до інших 

міст, які її потребують. 

2.2.4. Забезпечення використання за цільовим призначенням благодійної, 

гуманітарної та технічної допомоги. 

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. У межах співпраці Сторони: 

3.1.1. Використовують власні наявні ресурси, розробки і нововведення. 



3.1.2. Надають один одному відкриту інформацію, що має значення для співпраці. 

3.1.3. Дотримуються вимог чинного законодавства України. 

3.1.4. Всебічно сприяють реалізації Меморандуму у межах домовленостей.  

3.1.5. Координують спільні дії в межах Меморандуму.  

3.1.6. За необхідності можуть визначати представників Сторін для комунікації під 

час виконання умов Меморандуму. 

IV. ДІЯ МЕМОРАНДУМУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ 

4.1. Цей Меморандум вступає у дію з моменту його підписання уповноваженими 

представниками Сторін. Термін дії меморандуму не встановлюється. 

4.2. Зміни та доповнення до Меморандуму можуть бути внесені за взаємною згодою 

Сторін, що оформляється додатковими угодами до нього, які є його невід’ємними 

частинами. 

4.3. Будь-яка зі Сторін має право розірвати Меморандум за умови письмового 

інформування іншої Сторони не пізніше як за 7 календарних днів до дати 

розірвання. 

4.4. У разі дострокового припинення дії Меморандуму заходи, які були заплановані 

та розпочаті на підставі Меморандуму, завершуються на умовах, що були раніше 

погоджені Сторонами. 

4.5. Меморандум не створює, не змінює та не припиняє взаємних прав та обов’язків 

Сторін Меморандуму. 

4.6. У разі виникнення спірних питань між Сторонами щодо умов Меморандуму, 

Сторони погоджуються докласти всіх можливих зусиль для того, щоб вирішити такі 

питання шляхом проведення переговорів. 

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Меморандум не стосується прав і зобов’язань Сторін стосовно укладених 

договорів з третіми сторонами і не може служити перешкодою для виконання 

взятих зобов’язань. 

5.2. З метою здійснення конструктивного співробітництва Сторони домовилися про 

співпрацю на некомерційній основі. 

5.3. Діяльність Сторін здійснюється без утворення спільного майна та без отримання 

загального доходу. 

5.4. Меморандум укладений у двох примірниках українською мовою, по одному для 

кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.  

 



VI. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

СТОРОНА 1 

 

Благодійний фонд «Я З МАРІУПОЛЯ»  

ЄДРПОУ 44828611, адресса: 77300, 

Україна  Івано-Франківська область   

м. Калуш, вул. Грушевского 13,   

тел. +38 (067) 195 85   

e-mail: im.from.mariupol@gmail.com 

 

 

 

 

Олександр Любимов 

 СТОРОНА 2  

 

Благодійний фонд «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ» 

ЄДРПОУ: 41880752, адреса: 01030,  

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14г, оф. 48, 

65012, м. Одеса, вул. Канатна, 71,  

тел. +380 127 00 09,  

e-mail: bfplicoplic@gmail.com 

Олег Михайлик 
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