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ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
Фізична особа-підприємець Пономарчук Дмитро Іванович, який діє на підставі свідоцтва
про державну реєстрацію Серія В00 № 057465, зареєстрований в якості платника єдиного
податку, іменується надалі як «Виконавець», з одного боку, і будь-яка юридична особа,
фізична особа-підприємець або фізична особа, або ж їх уповноважений представник, який
прийняв цю пропозицію, іменується надалі як «Замовник», з іншого боку, в подальшому
іменуються як «Сторони», відповідно до вимог статті 633 Цивільного кодексу України,
уклали цей Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною
офертою Виконавця щодо укладання з будь-яким Замовником Договору на надання послуг.
При замовленні та оплаті послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору
про наступне:
Терміни та поняття
Договір публічної оферти на надання послуг з розміщення — це договір, згідно із яким
Виконавець бере на себе зобов’язання щодо здійснення та надання послуг з розміщення та
інших додаткових послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього
Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, окрім тих осіб, кому відповідно
до закону надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати перевагу одному
споживачеві (Замовнику) перед іншим відносно укладення справжнього Договору, якщо
інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього
Договору за наявності у нього можливостей стосовно надання Замовнику відповідних
послуг.
Прийняття (акцепт) пропозиції — надання Замовником повної та безумовної згоди на
укладення цього Договору в повному обсязі, без проставляння підписів у письмовому
примірнику Договору Сторонами.
Дія Замовника, яка вважається акцептом цього Договору публічної оферти: оплата
посилання на оплату за надання послуг з розміщення та інших додаткових послуг, яке було
виставлено Виконавцем.
Послуга з розміщення — дії Виконавця направлені на розміщення Замовника або Гостя
шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в заміському комплексі «Два
Бобри», який розташований за наступною адресою: вулиця Комарова, 91, Мила, Київська
обл., 08128, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням в
зазначеному Заміському комплексі.
Інші додаткові послуги – надання Виконавцем послуг Замовнику, так як оренда мангалу,
оренда альтанки та інші послуги, що будуть надаватись Виконавцем для проведення дозвілля
та відпочинку Замовника на території заміського комплексу «Два Бобри».
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Гість (гості) — особа (особи), яка (які) скористається (скористаються) або фактично
скористалася (скористались) послугами заміського комплексу «Два Бобри».
Загальні положення
1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Замовника
на укладення Договору в повному обсязі, без проставляння підписів у письмовому
примірнику Договору Сторонами.
2. Договір має юридичну силу відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу
України та є рівнозначним Договору, що був підписаний Сторонами.
3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та надання згоди стосовно всіх умов цього
Договору в повному обсязі шляхом акцепту.
4. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним
прийняттям положень та умов цього Договору, цін на послуги і всіх додатків, які є
невід'ємними частинами Договору.
1. Предмет Договору
1. Відповідно до умов справжнього Договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику
послуги з розміщення, а саме: послуги з тимчасового розміщення та тимчасового
проживання в спеціально обладнаних номерах, або третім особам Гостей, а також додаткові
послуги, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання в заміському
комплексі «Два Бобри», який розташований за наступною адресою: вулиця Комарова, 91,
Мила, Київська обл., 08128.
2. Порядок бронювання, резервування послуг Виконавця та їх надання
1. Бронювання послуг Виконавця передбачає внесення передоплати в розмірі 50% від
вартості заброньованих Замовником послуг. Повний розрахунок за послуги Замовник
оплачує Виконавцю безпосередньо перед отриманням послуги. 2. У разі відмови Замовника
менш ніж за 3 доби до заброньованої дати надання послуг, сума переплати, здійснена
Замовником, не повертається. 3. Права та обов'язки Сторін
Замовник зобов'язаний:
1. Передати Виконавцю заявки на бронювання послуг з розміщення та інших додаткових
послуг відповідно до умов цього Договору.
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2. Доводити до відома Гостей всю необхідну та отриману від Виконавця інформацію про
послуги з розміщення та інші додаткові послуги, які їм надаються, а також порядок їх
надання.
3. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих послуг в строки та в порядку, визначеному
цим Договором.
Замовник має право:
1. За власною ініціативою достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.
2. Відмовитися від послуг з розміщення та інших додаткових послуг Виконавця
здійснивши своєчасну ануляцію бронювання.
Виконавець зобов'язаний:
1. Надати шляхом розміщення на офіційній сторінці заміського комплексу «Два Бобри» в
Інтернеті, адреса: вулиця Комарова, 91, Мила, Київська обл., 08128, необхідну та достовірну
інформацію про послуги з розміщення та інші додаткові послуги, їх види, особливості та
ціни, надати Замовнику або Гостю на його прохання інші пов'язані із відповідним
обслуговуванням послуги, а також ознайомити Замовника або Гостя з Правилами
проживання в Заміському комплексі.
2. Приймати, обробляти та підтверджувати при можливості надання відповідних послуг,
отримані замовлення на бронювання послуг з розміщення та інших додаткових послуг в
термін не більше, аніж 24 годин з моменту їх отримання.
3. Нести відповідальність за якість послуг, що надаються відповідно до умов цього Договору
та чинного законодавства України.
4. Під час надання послуг Замовнику або Гостю, дотримуватися умов (вимог), що визначені в
замовленні на бронювання, яке надано Замовником.
Виконавець має право:
• Стягнути з Замовника штрафи у випадках та у розмірах, визначених цим Договором.
• Відмовити Замовнику або Гостю в поселенні або розірвати Договір (здійснити виселення),
у випадках передбачених Правилами проживання, а також, якщо Замовник або Гість,
неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що призводить або може призвести
до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших відвідувачів.
4. Взаєморозрахунки сторін
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4.1. У вартість послуг з розміщення включено: проживання.
4.2. Ціни на послуги з розміщення та інші додаткові послуги, пропоновані Виконавцем,
встановлюються в національній валюті України – гривні, а також підлягають сплаті у
визначені Договором терміни, шляхом здійснення оплати за допомогою перерахунку із
застосуванням платіжних карток.
5. Відповідальність Сторін
5.1 У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов'язання є його невиконання
або неналежне виконання, тобто виконання із порушенням умов, визначених змістом такого
виконання.
5.2 У разі ненадання заброньованих та своєчасно оплачених Замовником послуг з
розміщення та інших додаткових послуг з вини Виконавця, Виконавець має сплатити
Замовнику штраф в розмірі повної вартості бронювання.

6. Форс-мажор
6.1. Сторони не несуть відповідальності в межах даного Договору, якщо неможливість
виконання ними своїх зобов'язань виникла через обставини непереборної сили (надалі
іменуються як «форс-мажорні обставини»), що не залежать від волі Сторін та знаходяться
поза їхньою компетенцією, факт настання яких підлягає доведенню Стороною, яка
посилається на такі обставини. До таких обставин належать, зокрема, військові дії, природні
катаклізми, страйки та інші подібні обставини. Підтвердженням настання форс-мажорних
обставин є документ виданий Торгово-промисловою палатою.
7. Персональні дані та інформація
7.1. Замовник та / або Гість надають Виконавцю згоду на здійснення без обмежень будь-яких
дій по обробці його / її персональних даних в цілях:
- провадження Виконавцем діяльності відповідно до законодавства України;
- виконання умов цього Договору;
- реалізації та захисту прав Сторін за цим Договором;
- виконання інших повноважень, функцій, обов'язків Виконавця, що не суперечать
законодавству України та справжньому Договору.
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7.2. При цьому Виконавець уповноважується на здійснення обробки персональних даних в
обсязі інформації, яка була / буде отримана Виконавцем від Замовника та / або Гостя
особисто, від його представників, від третіх осіб, отримана із загальнодоступних джерел, а
також має право змінювати / доповнювати персональні дані (інформацію) Замовника та / або
Гостя за допомогою інформації третіх осіб, звертатися до таких третіх осіб для перевірки
відповідних даних та інформації.
7.3. З метою реалізації прав Сторін за цим Договором, Замовник та / або Гість надають
Виконавцю згоду на здійснення аудіозаписів / записів телефонних розмов Замовника та / або
Гостя Виконавцем або працівниками Виконавця, фото / відеозйомку в приміщеннях
Виконавця на магнітний та / або електронний носій, а також згоду на використання
Виконавцем результатів таких записів / зйомок, в тому числі в якості доказів.
7.4. Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення Замовник та / або
Гість надає Виконавцю згоду поширювати персональні дані (інформацію) Замовника та / або
Гостя, здійснювати їх передачу третім особам, в тому числі за межі України, іноземним
суб'єктам відносин, або ж надавати доступ третім особам, зокрема :
- для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг
Виконавцю, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, посередникам, оцінювачам, та іншим
особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Виконавця;
- при наявності підстав для передачі третім особам комерційної таємниці, відповідно до
законодавства України або відповідно до умов цього Договору;
- особам, які надають Виконавцю послуги з організації поштових відправлень, телефонних
дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень по електронній пошті інформації щодо
виконання Договору, інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій стосовно послуг
Виконавця та / або її партнерів;
- особам, які надають Виконавцю послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та
зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, які надають послуги /
забезпечують іншу діяльність Виконавця, яка не суперечить законодавству України.
З урахуванням умов цього пункту, Замовник та / або Гість підтверджує, що він в належній
формі та повному обсязі сповіщений про склад і зміст його персональних даних (інформації),
які були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних (інформації) та про
осіб, яким передаються його / її персональні дані (інформація), а також повідомлений про
свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».
7.5 Також, Замовник та / або Гість надають Виконавцю згоду на розсуд останнього, а також
без обмеження, дзвонити, направляти відомості з питань виконання Договору, інші
інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції стосовно послуг Виконавця, її партнерів
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за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв'язку, SMS - повідомлень із
використанням мобільного зв'язку або мережі Інтернет тощо, на поштові адреси, адреси
електронної пошти, номери телефонів, надані Замовником та / або Гостем Виконавцю
(зазначені в будь-яких документах) або які стали відомі Виконавцю іншим чином.
7.6 Надаючи Виконавцю згоду на вищезазначених умовах, Замовник та / або Гість
усвідомлює та погоджується, що передача банківської або комерційної таємниці, іншої
інформації з обмеженим доступом та / або обробка персональних даних (інформації)
Замовника та / або Гостя може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів та
апаратури зв'язку, мережі Інтернет, а також з боку третіх осіб, в тому числі за межами
України та / або іноземними суб'єктами відносин, які пов'язані з персональними даними
(інформацією). Замовник та / або Гість усвідомлює, що спрямована (передана) таким
способом інформація (дані) може стати доступною третім особам, а також звільняє
Виконавця від пов'язаної із цим відповідальності.
8. Інші умови
8.1. На відносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, поширюються норми чинного
законодавства України.
8.2. Цей Договір може бути змінений, призупинений або доповнений за згодою Сторін.
Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей Договір в порядку,
передбаченому умовами цього Договору.
8.3. Термін дії даного Договору визначається Сторонами до моменту повного виконання
взятих на себе зобов'язань, а в частині розрахунку - до моменту повного розрахунку між
Сторонами.
8.4. Моментом укладення цього Договору, є момент здійснення оплати послуг за бронювання
послуг з розміщення та інші додаткові послуги за посиланням, яке було виставлене
Виконавцем. При цьому оплата повністю або в частині послуг за цим посиланням та
зарахування зазначених коштів на рахунок Виконавця, є підтвердженням з боку Замовника
акцепту пропозиції та прийняття Замовником всіх істотних умов цього Договору, в тому
числі, але не обмежуючись: умов стосовно ануляції, зміни та відмови від заброньованих
послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в заміському комплексі «Два Бобри».
8.5. Оплата коштів за цим посиланням є акцептом з боку Замовника про прийняття
пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті
заміського комплексу «Два Бобри» і є Договором публічної оферти Виконавця, а також
містить в собі всі істотні умови надання відповідних послуг (статті 633, 641 та Глава 63
Цивільного кодексу України).
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