
Дагавор публічнай аферты 

1. Агульныя палажэнні 

1.1. Сапраўдная публічная аферта (далей - Аферта) з'яўляецца прапановай ПІУ “Радыё РМ” 

(далей - Установа) заключыць з любым грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, які 

адгукнецца на Аферту (далей - Ахвярадаўца), дагавор ахвяравання (далей - Дагавор), на 

ўмовах, прадугледжаных ніжэй. 

1.2. Аферта адрасавана выключна грамадзянам Рэспублікі Беларусь. 

1.3. Аферта з'яўляецца публічнай афертай у адпаведнасці з арт. 407 і 543 Грамадзянскага 

кодэкса Рэспублікі Беларусь. 

1.4. Аферта набывае моц з дня, наступнага за днём яе размяшчэння на сайце Установы ў 

сетцы Інтэрнэт па адрасе https://radiomaria.by/ (далей - Сайт). 

1.5. Аферта дзейнічае бестэрмінова. Установа мае права адмяніць Аферту ў любы час без 

тлумачэння прычын. У Аферту могуць быць унесены змяненні і дапаўненні, якія 

ўступаюць у сілу з дня, наступнага за днём іх размяшчэння на Сайце. Несапраўднасць 

адной або некалькіх умоў Аферты не цягне за сабой несапраўднасці ўсіх астатніх умоў 

Аферты. 

1.6. Месцам размяшчэння Аферты і месцам заключэння Дагавора лічыцца горад Мінск, 

Рэспубліка Беларусь. 

1.7. Сапраўдная Аферта рэгулюецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

1.8. Згаджаючыся з дагаворам Аферты, Ахвярадаўца дае сваю згоду на атрыманне 

інфармацыйных рассылак ад Установы, ад якіх можа адмовіцца ў любы момант. 

2. Умовы Дагавора: 

2.1. Ахвярадаўца на дабраахвотнай падставе перадае ва ўласнасць Установы грашовыя 

сродкі ў памеры, вызначаным Ахвярадаўцам, на мэты, указаныя ў п. 2.2 Аферты. 

2.2. Прызначэнне ахвяравання: дабрачынны ўзнос на статутныя мэты Установы, што 

азначае фінансаванне дзейнасці Установы, вызначанай задачамі Статута Установы, 

адміністрацыйна-гаспадарчыя і іншыя патрэбы Установы. Ахвярадаўца пры здзяйсненні 

ахвяравання згаджаецца з прызначэннем плацяжу, прымае і падзяляе мэты і задачы 

Установы. 

2.3. Парадак заключэння Дагавора и спосабы пералічэння Ахвяравання: 

2.3.1. Дагавор заключаецца шляхам акцэпта Аферты Ахвярадаўцам 

2.3.2. Аферта можа быць акцэптавана Ахвярадаўцам шляхам пералічэння ім грашовых 

сродкаў (Ахвяраванняў) на карысць Установы па рэквізітах, указаных у раздзеле 5 

Аферты, з указаннем у якасці назначэння плацяжу: дабрачынны ўзнос на статутныя мэты. 

2.3.3 Ахвярадаўца перадае ахвяраванне шляхам пералічэння грашовых сродкаў на 

разліковы рахунак Установы, у тым ліку шляхам пералічэння грашовых сродкаў з 

выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі і плацежнай сістэмы bePaid, а таксама 

любым іншым спосабам, не забароненым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

2.3.4. Перадача ахвяравання шляхам пералічэння грашовых сродкаў з выкарыстаннем 

банкаўскай плацежнай карткі і плацежнай сістэмы bePaid. 

2.3.4.1. Для перадачы ахвяравання шляхам пералічэння грашовых сродкаў з 

выкарыстаннем банкаўскай плацёжнай карткі і плацёжнай сістэмы bePaid Ахвярадаўцу 

неабходна: 

a) Зайсці на старонку сайта Установы ў сетцы інтэрнэт па адрасе radiomaria.by: 

b) Выбраць адзін са спосабаў ахвяравання шляхам пералічэння грашовых сродкаў з 

выкарыстаннем банкаўскай плацежнай карткі; 



с) Увесці інфармацыю аб ахвяраванні ў інфармацыйную форму, размешчаную на сайце з 

указаннем перыядычнасці ахвяравання (разавае ці штомесячнае); 

d) націснуць кнопку “ахвяраваць”, размешчаную пад інфармацыйнай формай; 

2.3.4.2.Пасля націску канпкі “ахвяраваць” на адрас электроннай пошты, указаны 

Ахвярадаўцам, плацежнай сістэмай bePaid будзе накіраваны электронны ліст з 

паведамленнем аб здзяйсненні ахвяравання; 

2.3.4.3. Ахвярадаўцу неабходна захаваць інфармацыю, указаную ў апавяшчэнні аб 

здзяйсненні ахвяравання; 

2.3.4.4. У выпадку, калі Ахвярадаўца абраў штомесячную перыядычнасць ахвяравання, у 

лісце з паведамленнем аб здзяйсненні ахвяравання будзе ўказана інфармацыя аб 

“падпісцы на здзяйсненне штомесячнага ахвяравання” і інфармацыя аб інтэрнэт-спасылцы, 

па якой Ахвяравальнік можа перайсці, каб паглядзець дадзеныя аб падпісцы або адмяніць 

яе. 

2.3.4.5. Ахвярадаўца ў любы час можа адмяніць падпіску на ахвяраванне, перайшоўшы па 

спасылцы, указанай у апавяшчэнні аб здзяйсненні ахвяравання, і прытрымліваючыся 

размешчаных там інструкцый. 

2.3.5. Здзяйсненне Ахвярадаўцам дзеянняў, прадугледжаных п. 2.3. Аферты, лічыцца 

акцэптам Аферты ў адпаведнасці з т. 408 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь. 

2.3.6. Датай акцэпта Аферты і, адпаведна, датай заключэння Дагавора з'яўляецца дата 

паступлення грашовых сродкаў ад Ахвярадаўцы на рахунак Установы. 

2.4. Іншыя ўмовы 

2.4.1. Установа мае права ў любы час да перадачы ахвяравання і пасля перадачы 

ахвяравання на працягу 15 працоўных дзён ад яго адмовіцца. У выпадку адмовы ад 

ахвяравання пасля перадачы ахвяравання Установа вяртае атрыманае ахвяраванне на 

працягу 7 працоўных дзён пасля прыняцця рашэння аб адмове. У гэтым выпадку 

сапраўдная дамова лічыцца скасаванай з моманту прыняцця рашэння Установы аб адмове. 

У выпадку немагчымасці перадаць ахвяраванне Ахвярадаўцу ахвяраванне застаецца ў 

распараджэнні Установы. 

2.4.2. Здзяйсняючы дзеянні, прадугледжаныя дадзенай Афертай, Ахвярадаўца пацвярджае, 

што азнаёмлены з умовамі і тэкстам сапраўднай Аферты, мэтамі дзейнасці Установы, 

усведамляе значэнне сваіх дзеянняў, мае поўнае права на іх здзяйсненне і цалкам прымае 

ўмовы сапраўднай Аферты. 

2.4.3. У адпаведнасці с Законам Рэспублікі Беларусь ад 10.11.2008 N 455-З (рэд. ад 

11.05.2016) «Аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі» Ахвярадаўца дае 

сваю згоду на апрацоўку сваіх персанальных дадзеных любымі не забароненымі законам 

спосабамі для мэт сапраўднага Дагавора. 

2.4.4. Ахвярадаўца пацвярджае, што на момант акцэпта Аферты ён з'яўляецца 

грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, дзейнічае ад свайго імя, за свой кошт і ў сваіх 

інтарэсах. У выпадку, калі Установе стане вядома, што на момант акцэпта Аферты 

Ахвярадаўца не з'яўляўся грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, або дзейнічаў ад імя, за 

кошт або ў інтарэсахтрэціх асоб, Установа мае права ў аднабаковым пазасудовым парадку 

адмовіцца ад выканання Дагавора і вярнуць атрыманыя грашовыя сродкі Ахвярадаўцу, а 

таксама запатрабаваць кампенсацыі прычыненых установе страт. 

3. Рэквізіты Установы 

Прыватная інфармацыйная ўстанова “Радыё РМ” 

УНП192658625 



Адрас: 220049 г. Мінск, вул. Чайкоўскага, д. 70, п. 3 

ЗАТ 'БСБ БАНК' BIC UNBSBY2X 

Разліковы рахунак: BY35UNBS31350367590050009933 

Прызначэнне плацяжа: мэтавы дабрачынны ўзнос 


