
Правила благодійної програми «DJ for Ukraine» 

1. Загальні положення 
1.1. Міжнародна благодійна програма «DJ for Ukraine» зі збору коштів на 
гуманітарні потреби громад, постраждалих внаслідок військового втор-
гнення РФ на територію України (надалі — «Програма») спрямована на 
розповсюдження українських музичних продуктів (семпл-паків наро-
дних музичних інструментів України) серед учасників Програми — ді-
джеїв, музикантів та саундпродюсерів з усього світу (надалі — «Учасни-
ки»).

1.2. Організатор Програми: Благодійна організація «Україна живе 
2022» (Код ЄДРПОУ – 44772674) (надалі — «Організатор»)

1.3. Партнер Програми:

Best Music Publishing — ТОВ «БЕСТ МЬЮЗІК» (Код ЄДРПОУ: 40471053) 
— українська музична паблішингова агенція (надалі — «Партнер»)

1.4. Інформаційні партнери Програми:

KISS FM Україна — українська радіостанція танцювальної музики

MUZIKA UA — українська музична холдингова компанія

1 . 5 . А в т о р и з о в а н и й к о н т а к т н и й e m a i l П р о г р а м и — 
djforukraine@gmail.com

1.6. Учасником благодійної програми «DJ for Ukraine» автоматично стає 
кожна фізична або юридична особи, яка зробила благодійний внесок на 
суму 100, 200, 500 або 1000 доларів США на рахунок Благодійної орга-
нізації «Україна живе 2022» та надіслала електронну квитанцію або фо-
токопію квитанції про такий платіж на електронну адресу Програми 
djforukraine@gmail.com.

1.7. Передача семпл-паків, прав на використання семпл-паків та спеці-
альних бонусів здійснюється Партнером Програми на підставі благодій-
ного внеску Учасником на рахунок Організатора. Благодійні проєкти та 
реквізити Організатора зазначені на веб-сторінці ht tps:/ /
www.ua2022.org/en/projects.

1.8. Кількість семпл-паків та об’єм прав, що передаються від Партнера 
Програми до Учасника Програми, визначаються сумою благодійного 
внеску Учасника на рахунок Організатора відповідно до актуальної ін-
формації, зазначеної на сайті https://www.djforukraine.com в розділі 
«Семпл-паки».

1.9. Передача Учасникам семпл-паків та прав на їх використання відбу-
вається після того, як Учасник надіслав на електронну пошту програми 
djforukraine@gmail.com електронну квитанцію або фотокопію квитанції, 
що засвідчує здійснення благодійного внеску.

1.10. Посилання на семпл-паки та додаткові інструкції буде надіслано 
на електрону адресу Учасника у відповідь в найкоротші строки але не 
пізніше 7 робочих днів з моменту підтвердження благодійного платежу 
фінансовою службою Організатора.
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2. Строки проведення Програми: 
Програма проводиться у строк з 05.09.2022 до 01.05.2023. 


3. Територія проведення Програми — на території Світу крім території 
Російської Федерації.


4. Права та обов'язки Організатора Програми: 
4.1. Організатор Програми користується всіма правами, передбаченими 
цими Правилами та чинним законодавством України.

4.2. Організатор зобов’язується провести Програму відповідно до цих 
Правил.

4.3. Організатор зобов’язується забезпечити виконання умов щодо пе-
редачі Організатором та Партнерами Програми учасникам Програми 
семпл-паків та прав на використання семпл-паків.

4.4. Організатор залишає за собою право повернути Учаснику його бла-
годійний внесок і відмовити Учаснику у передачі семпл-паків та прав на 
використання семпл-паків без пояснення причин такої відмови.

4.5. Організатор Програми залишає за собою право змінювати назви та 
наповнення пакетів із семпл-паками та бонусами протягом строку дії 
Програми.


5. Права та обов'язки Учасників Програми: 
5.1. У Програмі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, неза-
лежно від громадянства або країни походження.

5.2. Учасники мають виконати Умови Програми.

5.3. До участі в Програмі не допускаються:

особи, які своєю публічною поведінкою або висловлюваннями, в тому 
числі у соц. мережах, підтримують воєнну агресію РФ в Україні;

особи, які можуть представляти загрозу національній безпеці та суве-
ренітету України;

5.4. Учасники мають права і несуть обов'язки, передбаченими цими 
Правилами та чинним законодавством України.

5.5. Своєю участю у Програмі Учасник погоджується з тим, що семпл-
паки, які передаються йому у користування, не призначені для продажу 
або подальшої дистрибуції.

5.6. За власним бажанням у формі листування Учасник надає Організа-
тору права на використання його імені, прізвища, фотографії, відеома-
теріалів або інших матеріалів про нього для створення промо-матеріалів 
про Учасника та його участь у Програмі на інформаційних ресурсах 
Партнерів Програми. 

5.7. Учасник має право робити необмежену кількість внесків протягом 
дії строку Договору.

5.8. Своєю участю у Програмі Учасник погоджується з тим, що отримує 
в користування ті семпл-паки, які були зазначені на сайті https://

https://www.djforukraine.com


www.djforukraine.com в розділі «Семпл-паки» на момент здійснення ним 
благодійного внеску.


6. Умови Програми: 
6.1. Протягом дії терміну Програми особа, яка бажає взяти участь у 
Програмі та стати її Учасником, має зробити благодійний внесок на 
суму 100, 200, 500 або 1000 доларів США Організатору Програми, бла-
годійної організації «Україна живе 2022», на підтримку одного із благо-
дійних проєктів Організатора, що зазначені на сторінці https://
www.ua2022.org/en/projects, а квитанцію про здійснення платежу наді-
слати на електрону адреси програми djforukraine@gmail.com. 

6.2. Після того, як фінансова служба Організатора підтвердить благо-
дійний платіж, особа, яка здійснила платіж, автоматично стає Учасни-
ком Програми;

6.3. В найкоротші терміни, але не пізніше 7 робочих днів із дня підтвер-
дження благодійного платежу, Учасник отримує на свою електронну 
адресу посилання на семпл-паки та подальші інструкції щодо викори-
стання спеціальних бонусів згідно з інформації, зазначеної на сайті 
https://www.djforukraine.com в розділі «Семпл-паки», актуальної на день 
здійснення ним благодійного внеску.


7. Інші умови: 
7.1. Організатор залишає за собою право не вступати в листування або 
в інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, зазначених у Пра-
вилах.

7.2. Організатор не несе відповідальність у випадках:

7.2.1. надання Учасником невірних, неповних або неактуальних даних;

7.2.2. в разі настання форс-мажорних обставин, які безпосередньо 
впливають на виконання Організатором своїх зобов'язань і роблять не-
можливим їх виконання Організатором, включаючи повені, пожежі, 
страйки, землетруси або інші природні чинники; масові епідемії; розпо-
рядження державних органів, та інші, які не залежать від Організатора 
з об'єктивних причини.

7.2.3. з інших не залежних від Організатора причин.

7.3. З усіх питань організації Програми Учасники можуть зв'язатися з 
Організатором по електронній пошті: djforukraine@gmail.com

7.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни в ці Правила з 
обов'язковою публікацією таких змін.
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