
Правила інкубації 
 
Дата останніх змін: 27.02.2023 
 
Ці Правила інкубації («Правила») регулюють взаємні права та обов'язки щодо проходження 
Інкубаційної програми між Громадською організацією «Платформа інноваційного 
партнерства», ідентифікаційний номер 40915490, зареєстрована за адресою: 03191, м. Київ, 
вул. Василя Симоненка, буд. 5А, квартира 102 («YEP-Інкубатор», «YEP», «Інкубатор», 
«нами», «нас», «наш») та Учасниками конкурсу («Учасник», «ви», «вами», «ваш»), які 
разом іменуються як «Сторони».  
 
Ви безумовно приймаєте ці Правила у повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень 
і винятків, під час реєстрації та заповнення форми шляхом проставлення позначки у 

відповідному полі для згоди із цими Правилами.   
 
Умови та порядок обробки персональних даних Учасників визначені у Політиці приватності, 
що є невід’ємною частиною цих Правил.   
 
Умови співпраці між вами та YEP в рамках участі в Інкубаційній програмі визначені нижче. Якщо 
ви не погоджуєтеся із цими Правилами, ви не зможете брати участь в Інкубаційній програмі.  
 
 

1. Визначення термінів 
 

1.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні: 
 
«YEP-Інкубатор», «YEP» або «Інкубатор» – Громадська організація «Платформа 
інноваційного партнерства», ідентифікаційний номер 40915490, зареєстрована за адресою: 
03191, м. Київ, вул. Василя Симоненка, буд. 5А, квартира 102, що є організатором інкубаційної 
програми під назвою Інкубатор «YEP» (далі - Інкубаційна програма), яка відбувається на 
підставі конкурсу і полягає у відборі та розвитку проєктів стартапів, забезпеченні їхнього 
подальшого супроводу, надання експертної та менторської підтримки, а для деяких проєктів – 
залученні інвестицій та практичної їх реалізації.  
 
Стартап – організована команда ентузіастів, фізичних та/або юридичних осіб, метою яких є 
відтворення та/або реалізація певної бізнес-моделі, продуктів тощо, та які є авторами 
описаних бізнес-моделей, продуктів тощо. 
 
Проєкт – інноваційне технологічне рішення або продукт, що розроблений Стартапом та/або 
командою Стартапів (що включає прототипи, супроводжуючу документацію тощо), які є 
предметом участі у конкурсній інкубаційній програмі та реалізація яких може створити нові 
продукти, цінності, винаходи, інші об'єкти права інтелектуальної діяльності та/або нові 
бізнеси. 
 
Конкурс – відбір інноваційних Проєктів Стартапів для проходження інкубаційної програми. 
 
 
 
Учасники Конкурсу (або Учасники, Учасник) – Стартапи, що зареєструвалися на вебсайті 
https://www.yepworld.org/ua/ для участі в інкубаційній програмі. 
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Інкубаційна програма (або Програма) – програма навчання та підготовки Учасників, що 
пройшли Конкурс, метою якої є пошук, навчання, інкубація та подальша підтримка та 
допомога в реалізації Проєктів Стартапів, а також сприяння розвитку підприємницької 
культури в Україні, проведення навчальних програм, надання експертної та менторської 
підтримки молодим підприємцям.  
 
Платформа Babele (або Babele, Платформа) – спеціальна платформа для управління 
інноваційними програмами, розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://babele.co/, та 
належить компаніям-партнерам YEP, доступ до якої надається відібраним YEP Учасникам 
для проходження Програми. 
 
Контент – спеціально розроблені Інкубатором навчальні, аналітичні, інформаційні аудіо-, 
відео- та текстові матеріали, розміщені на Платформі, доступ до яких надається Учасникам в 
межах участі в Інкубаційній програмі.  
 
Експертний комітет – спеціально створений орган, що проводить відбір Проєктів Стартапів 
(Конкурсу), який складається з представників Інкубатора, представників компаній-партнерів 
Інкубатора, та інших запрошених осіб, що володіють на високому рівні експертизою в певній  
галузі та зацікавлені в подальшому розвитку Проєктів Стартапів. 
 

2. Загальні положення 
 

2.1. Цими Правилами регулюються відносини, що виникають між YEP та Учасниками у 
зв’язку із участю в Програмі. 

2.2. В межах організації та проведення Програми YEP надає Учасникам, що успішно 
пройшли Конкурс, доступ до Платформи Babele та контенту, розміщеного на ній. 
Програма відбувається у форматі онлайн та складається з двох фаз. Перша фаза 
відбувається за допомогою Платформи Babele, друга фаза – у закритій Telegram-
спільноті. Кожна фаза може складатися з декількох етапів. Кількість етапів Програми, їх 
опис, граничні строки та інші вимоги вказуються на Платформі.  

2.3. В межах здійснення Програми YEP сприяє розвитку Проєкту шляхом:    
● організації лекцій та навчальних тренінгів з ведення бізнесу, зокрема, загальної 

організаційної структури бізнесу Проєкту, розробки фінансової моделі 
функціонування Проєкту, розробки маркетингової стратегії Проєкту та її 
реалізації, в тому числі, щодо просування в соціальних та мас-медіа, 
юридичної підтримки бізнесу та захисту інтелектуальної власності Проєкту; 

● організації індивідуальних консультацій та надання рекомендацій щодо 
розвитку Проєкту від провідних спеціалістів у галузі розвитку Проєкту; 

 
● забезпечення контролю за розвитком Проєкту, встановлення цільових 

показників, на які має орієнтуватися та яких має досягати автор/автори Проєкту 
в ході роботи над Проєктом під час участі в Програмі. 
 

2.4. YEP-Інкубатор залишає за собою право будь-яким чином оновлювати Правила на 
власний розсуд. Ці Правила також застосовуватимуться до будь-яких оновлень, 
удосконалень і нового Контенту у Програмі, які прямо не згадані в цьому документі та 
впроваджені після того, як ці Правила набули чинності. 

 
2.5. Виконання Програми може здійснюватися працівниками та підрядниками YEP-

Інкубатора, з якими YEP має зобов’язання щодо виконання ними обов’язків, схожих або 
аналогічних до виконання. Ці особи не є замісниками YEP, а їх дії є такими, що 
вважаються діями YEP-Інкубатора, якщо не доведено інше. YEP-Інкубатор 
залишається відповідальним перед Учасником за дії цих осіб.  
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3. Доступ до Контенту Програми 
 
3.1. Учасник Програми, що пройшов Конкурс, співпрацює із YEP через Платформу Babele.  

Взаємодія Учасника із YEP в рамках Програми неможлива без реєстрації облікового 
запису Учасника на Babele. Платформа Babele не контролюються YEP, і YEP не несе 
за неї відповідальності. Учасники використовують цю платформу на власний ризик. Ми 
рекомендуємо вам уважно прочитати будь-які умови користування та політику 
приватності Babele перед використанням платформи.  

3.2. З моменту реєстрації Учасником облікового запису на Babele для нього відкривається 
доступ до Контенту. Контент можуть використовувати тільки дієздатні фізичні особи. 

3.3. Інформація про Проєкт кожного із зареєстрованого на Babele Учасника є відкритою та 
доступною для інших зареєстрованих на Babele Учасників.  

3.4. YEP зберігає за собою право припинити проведення Програми чи змінити її на власний 
розсуд у будь-який час. Зокрема, але не виключно, ми можемо призупинити доступ до 
Контенту на Платформі Babele, або ж змінити обсяг та/або етапи Програми та 
Контенту. 

3.5. Учасники, що в повному обсязі пройшли всі етапи першої фази Інкубаційної програми 
на Платформі Babele, можуть перейти до наступної фази. Друга фаза Програми 
проходить в закритій спільноті в системі Telegram і потребує активної залученості 
Учасника. YEP на свій розсуд може припинити співпрацю з Учасником в разі відсутності 
з його сторони активної взаємодії з YEP.  

3.6. В межах проведення другої фази Програми залучені YEP особи можуть надавати 
учасникам персональні менторські консультації тривалістю не більше 2 годин протягом 
другої фази Програми. 

3.7. Якщо Учасник не пройшов першу фазу Програми в повному обсязі, YEP може 
обмежити чи припинити доступ Учасника до Платформи Babele в будь-який час. Крім 
того, такий Учасник не допускається до участі в наступній фазі Програми. 

3.8. Ми можемо обмежити, призупинити або припинити доступ до Платформи Babele, якщо 
ми матимемо підозру, що ви: 

● порушуєте будь-яке положення цих Правил, або порушуєте умови користування 
Платформи Babele; 

● вчиняєте будь-які незаконні дії, що націлені на порушення нормального 
функціонування Платформи Babele, як за допомогою програмного забезпечення, 
так і без нього; 

● порушуєте права інтелектуальної власності на Контент; 
● іншим чином створюєте ризики порушення прав інтелектуальної власності третіх 

сторін або вчиняєте дії, що суперечать Правилам.   

4. Вимоги до Учасників Конкурсу 
 

4.1. До участі в Конкурсі запрошуються Стартапи на ранній стадії. Максимальна кількість 
учасників від однієї команди в Програмі - три особи. Фінальні призи та час менторських 
сесій також розраховані на команди, які складаються не більше як з трьох осіб. 

4.2. Пропоновані Проєкти можуть подаватися як юридичними особами, так і фізичними 
особами. Кількість та ролі ключових учасників команди Стартапів  Учасники мають 
зазначити під час подачі заявки для участі в конкурсній програмі YEP-Інкубатора. 

4.3. Подача заявок здійснюється шляхом заповнення електронної форми на вебсайті 
http://www.yepworld.org/ua, умови використання якого містяться за посиланням      
https://yep.piar.io/publicoffer. Учасник має заповнити всі обов'язкові поля форми.  

4.4. До опису Проєкту Учасники можуть долучити додаткові матеріали, що більш детально 
представляють розробку та/або результати її апробації (наприклад, презентації 
PowerPoint, роздаткові матеріали та ін.). Всі додаткові матеріали подаються у вигляді 
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посилань, вкладень або архівного файлу (*.zip або *.rаr), а перелік матеріалів (вміст 
архіву) вказується у відповідному полі заявки. В анотації до заявки повинні бути 
приведені загальна характеристика поданого Проєкту, його призначення і способи 
практичного використання. 

4.5. Рішення про реєстрацію заявки для участі в Конкурсі приймає Експертний комітет. 
Експертний комітет має право запросити додаткову інформацію від заявника Проєкту з 
метою більш повного та адекватного оцінювання її змісту. 

4.6. YEP має право відмовити в реєстрації заявки без пояснення причин відмови. 
 

5. Гарантії та застереження  
 
5.1. В обсязі, дозволеному законом, у жодному випадку YEP, його працівники, підрядники, 

партнери чи агенти не несуть відповідальності за будь-які неточності чи упущення та 
будь-які спеціальні, непрямі та інші збитки, у тому числі упущену вигоду, що 
спричинена чи будь-яким чином пов’язана із участю в Програмі чи наданням доступу до 
опублікованого Контенту в рамках Програми.  

5.2. Не обмежуючи вищезазначене, YEP не гарантує, що (i) Програма та її Контент 
відповідатимуть вашим конкретним вимогам, (ii) Доступ до матеріалів Програми буде 
безперебійним, безпомилковим та своєчасним, (iii) Якість будь-якого контенту, 
інформації чи інших матеріалів, отриманих вами в рамках участі в Програмі, 
відповідатиме вашим очікуванням.  

 

6. Права інтелектуальної власності  
 
6.1. Контент та його компоненти, у тому числі будь-які матеріали, тексти, дані, інформація, 

ілюстрації, зображення, відеозаписи, тощо, використовуються YEP-Інкубатором на 
належній правовій підставі й охороняються законодавством у сфері захисту прав 
інтелектуальної власності. Зокрема, будь-які об’єкти інтелектуальної власності третіх 
осіб (в тому числі Платформи Babele) можуть використовуватися на підставі дозволу 
власника за договором із ним або інакше у рамках добросовісного використання 
відповідно до чинного застосовного законодавства.  

6.2. YEP надає Учасникам виключну відкличну безоплатну ліцензію на доступ та 
використання Контенту, яка уможливлює здійснення Програми, визначеної цими 
Правилами. Доступ надається для особистого некомерційного користування без права 
на публічну демонстрацію чи сповіщення, відтворення, будь-яку переробку чи 
адаптацію, передання третім особам, розповсюдження чи подання до загального 
відома публіки. 

6.3. Така ліцензія діє на території України протягом строку чинності цих Правил між YEP та 
Учасником. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів Програми, в інший 
спосіб, ніж це передбачено цими Правилами, без письмового дозволу YEP суворо 
заборонене. 

6.4. Учасник зобовʼязується не порушувати прав інтелектуальної власності YEP та третіх 
сервісів.  

6.5. YEP гарантує, що не привласнює собі будь-які Проєкти Учасників та/або пов'язані з 
ними ідеї.  

6.6. Учасники розуміють та погоджуються, що інформація про Проєкт та матеріали, які 
пов'язані з ним, що розміщені на Платформі, є відкритою для інших Учасників 
Програми, що несе в собі ризик привласнення та крадіжки ідей іншими Учасниками. 
YEP не несе відповідальності за привласнення та/або запозичення ідей, що належать 
іншим Стартапам. Учасники в повній мірі приймають всі ризики, пов'язані з цим, і 
зобов'язуються не подавати жодних скарг та не заявляти претензій до YEP. 

7. Строк дії, припинення та дискваліфікація   



7.1. Ці Правила діють протягом участі Учасника в Інкубаційній програмі до її завершення. 
7.2. YEP має право відмовитись в односторонньому порядку від продовження співпраці із 

Учасниками та дискваліфікувати Проєкт з Програми у випадку:  
 

● Якщо Учасники порушують положення цих Правил, та/або підписані Сторонами інші 
домовленості (в тому числі в електронному вигляді шляхом проставлення відмітки 
на вебсайті), та/або правила поведінки, прийняті і встановлені додатковими 
положеннями про проведення Конкурсу та Інкубаційної програми;  

● Невідповідності запропонованого Проєкту формату Програми, неправдивість 
наданих даних щодо Проєкту, членів команди Учасника та будь-якої іншої 
неправдивої інформації; 

● Втручання сторонніх осіб в хід справедливого ходу Конкурсу та/або Програми чи 
негативний вплив на інші команди, що беруть участь в Програмі; 

● Порушення вимог комітетів YEP Інкубатора та/або невиконання поставлених задач 
членів комітетів YEP; 

● Будь-яких інших вчинків, що будуть розцінені як порушення та/або негативний 
вплив на процес Програми, що в свою чергу, міг вплинути на кінцеві результати 
Програми.  

 
 

8. Контактна інформація  
 
Громадська організація «Платформа інноваційного партнерства» 
 
Адреса: 03191, м. Київ, вул. Василя Симоненка, буд. 5А, квартира 102 
ЄДРПОУ: 40915490 
Електронна пошта: info@yepworld.org 
 
 
Ви можете поставити нам питання з приводу проходження Програми або інші питання на цю 
електронну пошту info@yepworld.org, або ж на сторінці Facebook fb.com/yepincubators. 
 
 


