
Додаток № 1 

До Положення про Клуб вболівальників 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Футбольний клуб «Металіст 1925» Харків» 

 

 

 

Договір публічної оферти 

 

Ця публічна оферта про членство у Клубі вболівальників (надалі – Оферта) 

спрямована на невизначене коло фізичних та юридичних осіб та є публічною 

пропозицією ТОВ «ФК «Металіст 1925» Харків» (надалі – Товариство), в особі 

генерального директора Вдовенко Ярослава Вікторовича, який діє на підставі 

Статуту, укласти договір на зазначених нижче умовах: 

 

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі 

1.1. Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Товариства, що 

розміщена на веб-сервері Товариства, про членство у Клубі вболівальників, 

спрямована на не визначене коло фізичних та юридичних осіб 

1.2. Акцепт - повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, 

спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних 

форм та засобів, як розміщених на веб-сервері, в приміщеннях Товариства, 

так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок 

Товариства через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати 

здійснення сплати першого Внеску. 

1.3. Внесок – безоплатна передача коштів у власність Товариства для 

наступного використання ним для досягнення цілей Товариства, 

передбачених його Статутом, відповідно до цього Договору та Положення 

про Клуб вболівальників. 

1.4. Клуб вболівальників – клубне формування, що є структурним підрозділом 

Товариства, яке діє на засадах рівноправності його членів, самоврядування, 

законності і гласності. 

1.5. Член клубу – фізична або юридична особа, яка визнає Статут Товариства, 

Положення про Клуб вболівальників, та здійснила Акцепт цієї Оферти і 

регулярно сплачує Внески. 

1.6. Особа – фізична або юридична особа, що має намір здійснити Акцепт 

Оферти. 

1.7. Громадські органи управління та контролю за діяльністю Товариства (далі – 

Громадські органи) – органи, що утворені згідно Статуту Товариства. 

1.8. Публічні умови – перелік пропозицій, розміру та терміну сплати Внесків, що є 

невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 2) та розміщені на веб-

сервері Товариства. 

2. Предмет Договору 

2.1. Предметом цього Договору є добровільна передача у власність Товариства 

грошових коштів шляхом здійснення внесків на забезпечення статутної 

діяльності Товариства, щодо розвитку і підтримки суспільних інтересів у 

сфері спорту і фізичної культури. Особа погоджується на пропоновані 



Публічні умови – розмір та термін сплати внесків, що розміщені на веб-

сервері Товариства. 

3. Акцепт 

3.1. Акцептом Оферти Особа зазначає, що згодна із всіма умовами Оферти. Крім 

того, Акцептом Оферти Особа повною мірою усвідомлює та згодна з 

предметом Договору, цілями та метою сплати внесків. Сторони 

погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним 

в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного 

кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення 

Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого документа 

не тягне за собою недійсність цього Договору. 

4. Членство у Клубі вболівальників 

4.1. Набуття членства у Клубі вболівальників здійснюється за умови Акцепту 

Оферти. 

4.2. Після набуття членства, згідно Публічних умов, Член клубу набуває право 

увійти до Громадських органів, якщо це передбачено Публічними умовами. 

4.3. Після набуття членства, Член клубу має право отримати привілеї від 

Товариства, його партнерів, що викладені в Публічних умовах.  

4.4. Дія членства у Клубі вболівальників поширюється на термін сплати внесків. 

4.5. Призупинення дії членства у Клубі вболівальників здійснюється: 

4.5.1. За власним бажанням Члена клубу; 

4.5.2. За умови не сплати регулярного внеску на протязі 30 (тридцяти) 

календарних днів. 

4.6. Припинення дії (втрата) членства у Клубі вболівальників здійснюється: 

4.6.1. За власним бажанням Члена клубу; 

4.6.2. За умови не сплати регулярного внеску більше 31 (тридцяти одного) 

календарного дня. 

4.6.3. За рішенням вищого Громадського органу. 

4.7. Для припинення або призупинення членства за власним бажанням – Член 

клубу повинен надати письмову заяву, в тому числі засобами електронного 

зв’язку, Уповноваженому співробітнику Товариства, або здійснити відповідну 

дію на веб-сервері, що здійснює ведення реєстру Членів клубу. 

4.8. У разі призупинення або припинення членства, Член клубу втрачає 

можливості зазначені у п.п. 4.2. та 4.3. Оферти. 

4.9. У разі припинення членства, за будь яких умов, сплачені внески не 

повертаються. 

4.10. Відновлення членства в Клубі вболівальників здійснюється 

автоматично після чергової сплати внеску. 

4.10.1. У разі відновлення призупиненого членства (п.4.5.) в термін до 30 

(тридцяти) календарних днів включно, загальний стаж членства в Клубі не 

переривається, за умови сплатити внески за весь термін призупинення. 

4.10.2. У разі відновлення призупиненого членства (п.4.5.) в термін більше 30 

(тридцяти) календарних днів, або відновлення припинення (п.4.6.) в будь 

який термін – загальний стаж членства в Клубі починає відраховуватись 

від дати відновлення. 

4.11. В будь якому випадку загальний термін членства поширюється 

виключно на термін сплати внесків 



4.12. Член клубу, через Громадські органи управління та контролю за 

діяльністю Товариства, що утворені відповідно до Статуту та наділені 

відповідними функціями, має право здійснювати контроль за використанням 

внесків Товариством. 

5. Обов’язки та відповідальність Товариства 

5.1. Використовувати отримані внески для досягнення цілей, передбачених 

Статутом та Положенням про Клуб вболівальників. 

5.2. Щорічно, звітувати про використання внесків шляхом розміщення 

відповідної інформації на веб-сервері Товариства. 

5.3. Несе відповідальність за порушення умов цього Договору. 

6. Конфіденційна інформація 

6.1. Конфіденційна інформація – це відомості та або/дані професійного, 
виробничого, спортивного, спортивно-технічного, фінансового, ділового та 
іншого характеру, що передані Товариством Члену клуба, або сталі відомі 
Члену клуба з ділових стосунків з представниками Товариства або іншими 
Членами клубу у письмовій, усній формі, на паперових носіях, у електронній 
формі, на носіях інформації, або за допомогою розділу веб-сайту з 
обмеженим доступом. 

6.2. До конфіденційної інформації належать: 
6.2.1. Інформація, що містить комерційну і банківську таємницю, зокрема, про 

стан рахунків Товариства та рух коштів, фінансово-економічний стан та 
фінансові стосунки с працівниками Товариства і Членами клубу, укладені з 
іншими особами договори, комерційну діяльність Членів клубу тощо. 

6.2.2. Документи Товариства (їх копії, у тому числі скановані копії та фото, 
відеографічне зображення(відтворення)), їх проекти, чернетки та (або) 
документи Членів клубу (їх представників), інформація, у тому числі на 
паперових та електронних носіях, що отримана Членом клубу та (або0 
його представниками під час відвідування установ різної форми власності, 
спілкування з представниками Товариства, або доступ до якої надано 
(буде надано) Товариством, або третіми особами, які уклали з 
Товариством відповідні договори про надання такого доступу. 

6.2.3. Інформація про стан, обсяг, інтенсивність, тактику і методику проведення 
спортивних навчально-тренувальних занять і зборів, стан травматизму та 
лікувальної і фізіотерапевтичної діяльності, тренерські настанови на 
кожне тренування або кожну гру, дані про внутрішні наради, проекти. 

6.2.4. Рішення, що прийняті загальними зборами учасників, наглядовою радою 
або керівництвом Товариства з поточних питань або під час засідань 
Громадських органів до їх офіційного розголошення та (або) тлумачення. 

6.2.5. Інша інформація, відомості або документи, які Товариством будуть 
визначені як такі, що відносяться до Конфіденційної інформації. 

6.3. До конфіденційної інформації не належить: 
6.3.1. Інформація, що є загальнодоступною іншим законним шляхом ніж через 

розкриття її Товариством відповідно до умов цього Договору. 
6.3.2. Інформація, що є доступною співробітнику або Члену клуба не на 

конфіденційній основі з іншого ніж Товариство або його представник 
законного джерела, якщо тільки таке джерело невідоме Товариством, як 
обмежене Договором про конфіденційність або іншим зобов’язанням 
таємності перед Товариством або з будь-якою іншою третьою особою. 

6.4. У визначених чинним законодавством України випадках надання Членом 
клубу конфіденційної інформації органам державної влади України, Член 
клубу повинен не пізніше наступного робочого дня за днем надання 



(відправлення, вилучення) відповідної інформації, направити до Товариства 
письмове повідомлення, яке містить такі відомості: 

6.4.1. Отримувач конфіденційної інформації та перелік наданої конфіденційної 
інформації. 

6.4.2. Підстава надання конфіденційної інформації (акт перевірки, протокол про 
вилучення, рішення суду тощо). 

6.5. Член клубу зобов’язаний: 
6.5.1. Отримувати конфіденційну інформацію від Товариства у безпечний для її 

нерозголошення спосіб. 
6.5.2. Не розголошувати у будь-який спосіб конфіденційну інформацію будь-якій 

іншій фізичній або юридичній особі, не використовувати конфіденційну 
інформацію для власної користі та (або) на користь інших фізичних та 
(або) юридичних осіб без попереднього письмового дозволу Товариства 
на таке розкриття. 

6.5.3. Належним чином зберігати отриману конфіденційну інформацію задля 
уникнення її розголошення або використання будь-якою іншою фізичною 
або юридичною особою. 

6.5.4. Нести відповідальність за неналежне використання або за розголошення 
конфіденційної інформації будь-яким з його представників відповідно до 
чинного законодавства і положень цього Договору. 

6.5.5. Вживати всі належні заходи для охорони конфіденційної інформації, не 
оприлюднювати її у будь-якій спосіб, не передавати третім особам та 
захищати від їх посягань, а при виникненні загрози такого посягання 
негайно повідомити про це Товариство. 

6.5.6. Не вчиняти жодних дій, що можуть привести до несанкціонованого 
доступу до конфіденційної інформації третіх осіб та не використовувати 
конфіденційну інформацію з будь-якої метою, крім передбачених угодами 
та домовленостями Сторін. 

6.5.7. Не передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам, а 
також не делегувати виконання функцій з використанням конфіденційної 
інформації третім особам без відповідної попередньої письмової згоди 
Товариства. 

6.5.8. Без попередньої письмової згоди Товариства не дублювати матеріали та 
документи, що стосуються конфіденційної інформації, не здійснювати 
будь-яке копіювання, фотографування, відеозапис та інше відтворення 
(множення) інформації, та (або) документів, наданих Членами клубу або 
доступ до яких йому наданий. 

6.5.9. На письмову вимогу Товариства негайно повернути до Товариства та 
(або) знищити конфіденційну інформацію, що була отримана на 
матеріальних (паперових, електронних тощо) носіях Членом клубу. 

6.5.10. Негайно письмово повідомити Товариство, у випадку якщо третя особа 
звернеться з позовом до суду або вчинить іншу юридичну дію на предмет 
розкриття будь-якої конфіденційної інформації, та забезпечити таку 
допомогу, якої Товариство буде вимагати для запобігання розголошенню 
конфіденційної інформації. 

6.5.11. Член клубу зобов’язується при наданні конфіденційної інформації до 
органів державної влади України письмово повідомляти їх про той факт, 
що інформація, яка надається, є конфіденційною і не може бути 
розголошена третім особам. 

6.6. Член клубу несе відповідальність за: 

6.6.1. Навмисне або ненавмисне розголошення (оприлюднення) або 

використання конфіденційної інформації. 



6.6.2. Несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання 

конфіденційної інформації. 

6.6.3. Невиконання та недотримання вимог і зобов’язань, установлених у пункті 

6.5. цього Договору. 

6.7. У разі розголошення або використання конфіденційної інформації Член клубу  

несе особисту відповідальність аж до позбавлення статусу Члена клубу 

згідно умов цього Договору. 

6.8. Член клубу зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі збитки, понесені 

Товариством через розголошення Членом клубу конфіденційної інформації.  

7. Заключні положення 

7.1. Особа або Член клубу самостійно несе витрати, пов’язані з перерахуванням 

внесків (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо). 

7.2. Шляхом акцептування Оферти Особа-фізична особа підтверджує, що вона 

ознайомлена з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, 

обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому 

Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України. 

7.3. Член клубу надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на веб-

сервері Товариства (в тому числі в реєстрі Членів клубу), його контактна 

інформація може бути використана Товариством для направлення листів та 

повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Товариство 

зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Члена клубу 

третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. 

Крім того, Член клубу надає свою згоду на те, що інформація про нього 

(зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за 

його додатковою згодою) Товариством в засобах масової інформації або 

опубліковано на веб-сервері Товариства. 

7.4. Зобов’язання та відповідальність Члена клубу - юридичної особи за цим 

Договором зберігають чинність для усіх його правонаступників. 

7.5. Усі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або у 

зв’язку з ним, у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, 

припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню у межах 

Товариства та (або) його Громадськими органами. Якщо всі можливості 

розв’язання спору будуть вичерпані без результату, спір має розглядатися в 

органах футбольного правосуддя УАФ і лише після цього у суді. 

7.6. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього здійснюється 

Товариством за погодженням з вищим Громадським органом. Зміни та 

доповнення починають діяти з дати публічної публікації нової редакції. 

7.7. Сторони погоджуються, що у разі припинення дії Договору, умови щодо 

конфіденційності інформації зазначені в розділі 6 цього Договору 

продовжують діяти протягом трьох років.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Оферти про членство у Клубі вболівальників 

 

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ 

на збір, обробку та використання персональних даних 

 

Я, Особа, що акцептувала Публічну оферту про членство у Клубі вболівальників ТОВ 

«ФК «Металіст 1925» Харків», відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» свідомо та добровільно надаю ТОВ «ФК «Металіст 1925» 

Харків», надалі – «Товариство», свою згоду на автоматизовану, а також без 

використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, 

зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по 

батькові, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса 

електронної пошти, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, 

- з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових 

відносин; адміністративно-правових, відносин у сфері бухгалтерського обліку; 

відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що 

вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, 

інших нормативно-правових актів України, Статуту Товариства, інших локальних 

актів Товариства. Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) 

своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, 

визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними 

актами Товариства, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних 

даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх 

персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається 

в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин. Підписанням 

даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений (а) про цілі 

обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким 

передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону 

України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних 

даних має право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету 

їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи 

розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання 

цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, 

зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, 

крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його 

персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із 

запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 

даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані 

обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 

знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи 



несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є 

недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Товариства або 

до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про 

захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну. 

 


