MEMORANDUM
February 11, 2016
Kyiv, Ukraine
We, the undersigned,
WHEREAS,
We understand new possibilities and challenges which blockchain technology brings to us.
We feel a great social demand for a new, reliable instrument of e-democracy.
Together, we have all the necessary competencies and capacities for the implementation of our project.
We have a responsible attitude and understanding of importance to fulfill our obligations hereunder.
thereby affirm and agree to
1. Establish a strategic partnership aimed at creation of a decentralized, transparent and accessible system
for group decisions making via blockchain-based instruments.
2. Make all required efforts to create electronic voting system based on blockchain, which we call “e-Vox”.
3. Cooperate with each other and third parties to make this project successful.
4. Stick to the main objective that e-Vox:


will provide reliable electronic instrument for people to develop democracy;



will nullify or minimize the impact of any third party in the process of voting and decision making;



will be published as open source software under the MIT License (MIT) ;



will provide voting for

(i) primaries and other political processes;
(ii) e-petitions, e-plebiscites, e-referenda;
(iii) e-elections or any other competitions for the positions;
(iv) local representatives and parliamentarians;
(v) any communities and other purposes.
5. Be open for any cooperation with developers, investors, donors or other contributors and users of e-Vox,
which are in line with the goals of this Memorandum.
6. Coordinate and follow the roadmaps and plans.
7. This Memorandum is open for joining.
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МЕМОРАНДУМ
11 лютого 2016 р.
Київ, України
Ми, що підписались,
БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО
Ми розуміємо нові можливості й виклики, які відкриває перед нами технологія блокчейн.
Ми усвідомлюємо неабиякий соціальний запит на нове надійне знаряддя електронної демократії.
Разом ми маємо всі необхідні вміння та здібності для втілення нашого проекту.
Ми ставимось із відповідальністю та усвідомлюємо важливість виконання наших зобов’язань відповідно
до даної угоди.
цим документом підтверджуємо і погоджуємось
1. Установити стратегічне партнерство, спрямоване на створення децентралізованої, прозорої і доступної
системи для прийняття колективних рішень за допомогою інструментів блокчейн-технології.
2. Докласти всіх необхідних зусиль для створення на основі блокчейну електронної системи голосування
під назвою “e-Vox”.
3. Співпрацювати одне з одним, а також третіми сторонами задля успіху цього проекту.
4. Дотримуватись основної мети, що e-Vox:





забезпечить надійне електронне знаряддя для розвитку демократії;
анулює або зведе до мінімуму вплив будь-якої третьої сторони на перебіг голосування та
ухвалення рішень;
буде оприлюднений як доступне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом,
відповідно до ліцензії MIT;
забезпечить голосування для

(i) праймеріз та інших політичних процесів;
(ii) електронних петицій, плебісцитів, референдумів;
(iii) електронних виборів чи будь-яких інших конкурсів на посади;
(iv) місцевих представників та парламентарів;
(v) будь-яких спільнот та інших цілей.
5. Бути відкритими до будь-якого співробітництва з розробниками, інвесторами, донорами та іншими
вкладниками й користувачами e-Vox, які підтримують цілі цього Меморандуму.
6. Погоджувати і дотримуватись дорожніх мап і планів.
7. Цей Меморандум відкритий для приєднання.
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