
МЕМОРАНДУМ	ПРО	ВЗАЄМОДІЮ	ТА	СПІВПРАЦЮ	З	
ОРГАНІЗАЦІЇ	ТА	ПОСТАВКИ	ГУМАНІТАРНОЇ	ДОПОМОГИ		 	

Від	03.04.2022р.	

БЛАГОДІИ� НА	ОРГАНІЗАЦІЯ	"БЛАГОДІИ� НИИ� 	ФОНД	"ВОСТОК-
СОС"	 та	 ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВІЛЬНА НАЦІЯ», іменовані в 
подальшому СТОРОНИ, даним меморандумом виражаємо сумісне 
прагнення самовіддано чинити опір агресіı̈ Росіи� ськоı̈ Федераціı ̈
проти Украıн̈и, та сприяти захисту населення у ситуаціı ̈воєнного 
стану, наступним шляхом:   

здіи� снення співпраці та взаємодопомоги Сторонами у 
поставці на територію Украıн̈и гуманітарноı̈ допомоги 
(продовольства, засобів гігієни, одягу, ліків та іншоı̈ гуманітарноı ̈
допомоги); 

здіи� снення контролю та аналізу стану продовольчих потреб 
у товарах гуманітарного призначення у регіонах та областях 
Украıн̈и, опрацюванню отриманих даних та ı̈х обміном між 
Сторонами; 

 здіи� снення координаціı̈ допомоги та сумісні зусилля з 
розробки порядку надання допомоги; 

 інформування	 населення	 про	 порядок	 отримання	
гуманітарноı	̈допомоги;	

 привернення уваги	компетентних	органів до гуманітарних 
питань, сприяння підвищенню рівня поінформованості 
громадськості, зокрема про наслідки зброи� ноı̈ агресіı̈ Росіи� ськоı̈ 
Федераціı̈ проти Украıн̈и. 

 Виходячи із основ загальновизнаних міжнародних норм та 
основ законодавства	 Украıн̈и Сторонами визначено, що метою 
даного меморандуму є: 

 створення ефективних механізмів для забезпечення 
потреб населення у продовольстві,	засобах	гігієни,	одязі,	ліках	та	
інших	 життєво	 необхідних	 речах, на усіи�  територіı̈ Украıн̈и де 
відбуваються бои� ові діı̈; 

 визначення цілеи�  та видів гуманітарноı̈ допомоги; 



 визначення потреб населення по всіи� 	територіı̈	Украıн̈и,	де	
проводяться	 бои� ові	 діı̈,	 у	 видах	 допомоги в залежності від 
поточноı̈ ситуаціı̈ в місці здіи� снення бои� ових діи� ; 

 спільна взаємодія із спеціально уповноваженими 
державними органами з питань гуманітарноı̈ допомоги; 

 організація логістичних процесів з транспортування 
гуманітарноı̈ допомоги до місць ı̈х призначення; 

 спільна взаємодія в організаціı̈ безпеки при виконанні 
завдань з перевезення гуманітарних	 товарів до місць 
призначення; 

 здіи� снення інформування Сторонами щодо	поточноı̈	ситуаціı	̈
у	 місцях	 проведення	 бои� ових	 діи� , а	 також порядку пропуску	 та	
проıӟду по	територіı	̈проведення	бои� ових	діи�  товарів	гуманітарноı	̈
допомоги,	 а	також	супровідних	документів до	них,	в	тому	числі, 
інформування Сторонами про зміни	до	такого	порядку. 

 Сторони можуть підготувати програми співробітництва та 
плани проведення сумісних заходів, умови, порядок проведення 
яких, а також фінансування, обговорюються Сторонами окремо у 
кожному випадку. 

 При сумісніи�  взаємодіı̈ положень даного Меморандуму и� ого 
Сторонами гарантується: 

неухильне дотримання та повна відповідність діи�  основам 
загальновизнаних міжнародних норм та основ національного 
законодавства, що регулюють діяльність з надання гуманітарноı ̈
та благодіи� ноı̈ допомоги; 

 збереження конфіденціи� ності отриманоı ̈ в ході 
співробітництва інформаціı̈ та заборона надання ı̈ı̈ будь-кому без 
письмового погодження другоı̈ Сторони.	 При	 цьому	 кожна	 із	
Сторін	 має	 право	 без	 попередньоı	̈ згоди	 іншоı	̈ Сторони	 робити	
повідомлення,	 розміщувати	 в	 друкованих	 засобах	 масовоı	̈
інформаціı,̈	 на	 телебаченні,	 радіо,	 Інтернеті,	 включаючи	 на	
сторінках	 соціальних	мереж,	месенджерах	 тощо	 інформацію	про	
факт	співпраці	між	Сторонами,	а	також	розміщувати	сам	текст	чи	
копію	даного	Меморандуму; 



 вчинення сумісних діи�  на основі відкритості та повного 
інформування	Сторін, в межах, необхідних для якісноı̈ взаємодіı̈ 
по означених у цьому Меморандумі питаннях; 

 залучення спеціалістів при виникненні такоı̈ необхідності та 
об’єктивноı̈ спроможності Сторін	 ıх̈	 забезпечити, з метою 
належного вирішення питань, передбачених даним 
Меморандумом; 

 будь-які положення Меморандуму не можуть тлумачитись 
як обмеження або відмова від прав, принципів та пріоритетів 
Сторін, передбачених чинним законодавствам Украıн̈и, 
положеннями міжнародного законодавства, або ж статутними 
документами; 

 цеи�  Меморандум не може тлумачитись як договір, в 
розумінні положень національного законодавства та не створює 
прав та обов’язків, зокрема, не накладає на и� ого Сторін будь-яких 
фінансових зобов’язань. 

 Підписанням	 цього	 Меморандуму	 кожна	 із	 Сторін	 надає	
право	 іншіи� 	 Стороні	 використовувати	 свіи� 	 логотип,	 символіку	
будь-яким	 способом,	 що	 не	 заборонении� 	 чинним	 в	 Украıн̈і	
законодавством,	в	тому	числі	розміщувати	на	власніи� 	веб	сторінці,	
на	 сторінках	 соціальних	 мереж,	 в	 месенджерах,	 в	 друкованих	
засобах	 масовоı	̈ інформаціı,̈	 телебаченні	 тощо	 для	 поширення	
інформаціı	̈про	співпрацю	Сторін.	

 

 Умови чинності Меморандуму та порядок внесення в нього 
змін: 

 цеи�  Меморандум набирає чинності з моменту и� ого 
підписання; 

 Сторони зберігають право вии� ти з даного Меморандуму 
шляхом надіслання другіи�  Стороні відповідного повідомлення; 

 внесення змін до цього Меморандуму здіи� снюється шляхом 
підписання Протоколу, якии�  є невід’ємною	и� ого частиною; 

 Меморандум зберігає свою чинність протягом усього часу діı̈ 
воєнного стану на територіı̈ Украıн̈и або в окремих ı̈ı̈ областях. 

 



 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
«ВІЛЬНА НАЦІЯ» 

04116, Украıн̈а, 04116, місто 
Киıв̈, вул.Старо-Киı̈вська, 

будинок 10, корпус 10, офіс 208 
код	ЄДРПОУ	44539497	

https://freenation.org.ua/	
	

 
 

В особі керівника 
_____________Павла Янцена 

БЛАГОДІИ� НА	ОРГАНІЗАЦІЯ	
"БЛАГОДІИ� НИИ� 	ФОНД	

"ВОСТОК-СОС"	
01011,	місто	КИІ�В,	узвіз	

Печерськии� ,	б.	19	
код	ЄДРПОУ:	39764400	
https://vostok-sos.org			

 
 
 

В особі	виконавчого	директора 
___________Юлії Красільникової 
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