
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ЛЬОДОВОЇ АРЕНИ 

Фізична особа підприемець Захарченко Наталія Ігорівна, що діє на підставі запису в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань (надалі іменується – Виконавець), пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі 
(надалі іменується – Замовник), укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг (надалі 
– Договір). 

Цей Договір є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його 
умови однакові для всіх фізичних та юридичних осіб. 

Предметом цього Договору є правовідносини, що виникають у зв’язку з наданням Замовнику 
Послуг льодової арени на території Виконавця . 

З метою отримання Послуг, кожній особі необхідно ознайомитися та погодитись з усіма 
умовами Договору, придбати квиток через касу або в онлайн режимі, який надає право отримання 
послуги льової арени 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
Публічна оферта (цей Договір) - пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній 

та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України укласти з ним 
публічний договір про надання послуг. 

Акцепт - підтвердження Замовником повної та безумовної згоди на укладення цього 
Договору в повному обсязі, прийняття всіх зобов’язань за цим Договором. Для Акцепту цього 
Договору Замовник вчиняє наступні дії: придбаває квиток у визначений Виконавцем спосіб. 

Виконавець – ФОП Захарченко Наталія Ігорівна 
Замовник - дієздатна особа, яка акцептувала цей Договір. 
Льодова арена - спеціально відведена територія, яка використовується Замовником при 

отриманні Послуг. 
Послуги - діяльність Виконавця з надання Замовнику послуг льодової арени. 
Вартість Послуг – затверджений Виконавцем в одноособовому порядку перелік Послуг та їх 

вартість в гривні, що розміщуються для ознайомлення в Додатку Виконавця, що є невідємною 
частиною Договору. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Замовник самостійно приймає рішення про необхідність споживання Послуг, тривалість 

споживання Послуг та місце споживання Послуг. 
1.2. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним 

прийняттям положень цього Договору та всіх додатків і правил, які є невід’ємними частинами 
Договору. Замовник підтверджує, що досяг віку, з якого може укладати подібні угоди на відповідну 
суму. 

1.3. Якщо Замовник не згодний з умовами цього Договору, або не має права укладати цю 
угоду з будь-яких причин, він не має права укладати цей Договір, а також користуватись послугами 
Виконавця. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, визначені цим Договором, а 

Замовник зобов’язується прийняти та оплатити отримані Послуги. 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Замовник має право:  
- користуватись Послугами у визначений час, з урахуванням умов цього Договору;  
- отримувати інформацію про умови надання Послуг;  
- звертатись до Виконавця із письмовими зверненнями. 
3.2. Замовник зобов’язаний:  
- до моменту Акцепту цього Договору ознайомитися із його умовами та вартістю Послуг;  
- дотримуватись законодавства України та умов цього Договору;  
- дотримуватися всіх епідеміологічних вимог, встановлених законодавством України;  
- оплачувати Послуги згідно встановленої Виконавцем вартості; 
- дбайливо ставитися до майна Виконавця;  
- відшкодувати збитки, які будуть завдані майну Виконавця;  
- виконувати вимоги представників Виконавця або представників органів державної влади 

України.  
3.3. Виконавець має право:  



- здійснювати контроль за належним виконанням Замовником своїх обов’язків;  
- отримувати повну і своєчасну оплату за Послуги;  
- здійснювати фотофіксацію або відеофіксацію особи Замовника.  
- вимагати відшкодування завданих Замовником збитків;  
- вимагати від Замовника, що має право на пільгу в оплаті Послуг (люди з обмеженими 

можливостями (інваліди) або особи, що їх супроводжують тощо), пред’явлення документів, що 
підтверджують право на цю пільгу відповідно до законодавства України;  

- в односторонньому порядку змінювати цей Договір.  
3.4. Виконавець зобов’язаний:  
- надавати Послуги у межах, обсягах і спосіб, що визначається цим Договором;  
- забезпечити ознайомлення із умовами цього Договору. 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
4.1. Вартість Послуг за цим Договором зазначається на сайті Виконавця або в іншому 

доступному місці. 
4.2. Вартість Послуг оплачується Замовником самостійно через термінали оплати Послуг або 

в інший спосіб, одобрений Виконавцем.  
5. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Цей Договір вважається укладеним, а Послуги надаються Замовнику з моменту 
придбання відповідного квитка.  

5.2. Цей Договір діє до повного і належного виконання Сторонами умов цього Договору. 
5.3. За ініціативою Виконавця цей Договір може бути достроково припинений у випадках, 

коли Замовник порушує умови цього Договору або використовує льодову арену не за цільовим 
призначенням. За першою вимогою представника Виконавця, Замовник зобов’язується негайно 
залишити льодову арену, при цьому сплативши вартість всіх спожитих Послуг. У випадку завдання 
шкоди майну Виконавця, Замовник також зобов’язується негайно відшкодувати завдану шкоду. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1. Усі спори за цим Договором вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір 

неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку відповідно до 
законодавства України. 

6.2. Замовник несе відповідальність за шкоду заподіяну майну Виконавця. 
7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Акцептуючи цей Договір, Замовник і Виконавець заявляють, що всі умови цього 
Договору є для Сторін справедливими, зрозумілими та прийнятними. 

7.2. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не 
врегульовані ним, регламентуються законодавством України. 

7.3. Виконавець має право змінити або замінити будь-яку з умов надання послуг, визначених 
цим договором, у будь-який час, шляхом розміщення відповідного повідомлення у будь-який 
спосіб. З моменту такого повідомлення умови цього публічного договору вважається зміненими. 
Якщо після такого повідомлення Замовник продовжуватиме фактично користуватись послугою 
Виконавця, або оплачує її, він фактично надає свою згоду на зміну умов договору і акцептує його. 
У разі незгоди Замовника з умовами цього Договору або змінами, внесеними Виконавцем у цей 
Договір або з новою (зміненою Виконавцем) вартістю Послуг, Замовник зобов’язується припинити 
споживати Послуги, сплатити Виконавцю за спожиті Послуги. 

7.4. Оплата Замовником Послуг Виконавця є підтвердженням відсутності у Замовника 
претензій до Виконавця щодо порядку надання, якості та вартості Послуг 

7.7. Акцептуванням цього Договору, Замовник добровільно надає згоду Виконавцю на збір 
та обробку власних персональних даних з метою виконання цього Договору, обліку та маркетингу 
діяльності Виконавця. 

Реквізити Виконавця: 
ФОП Захарченко Наталія Ігорівна  
Юридична адреса:  
01001, , ВУЛ.ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД.7А КВ.97,  
ЄДРПОУ 20670000000142192, 
Ідентифікаційний код юридичної особи 2678713905, 
 IBAN UA393052990000026002005018214,  



відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» 
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