
м. Київ 

Умови даного Договору є публічною офертою у відповідності до вимог статті 641 Цивільного кодексу України і діє з 
«21» травня 2018 року, дати розміщення на інтернет-сайті ХОСТЕЛА skyhostelkiev.com*. 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СХ», у подальшому - "ХОСТЕЛ", з однієї Сторони, і 
“КЛІЄНТ”, з іншої Сторони, окремо «Сторона», а разом «Сторони», уклали Договір про надання послуг (у подальшому 
«Договір») про наступне: 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

КЛІЄНТ  –  фізична особа (резидент або нерезидент України), який/а оформив/ла бронювання самостійно або через 
третю особу, діючу в інтересах Клієнта про надання послуг на тимчасове проживання у відповідності з умовами цього 
Договору. 

ГРУПА  КЛІЄНТІВ  - клієнти, кількістю від 2 до 5 осіб, які прибувають і вибувають із ХОСТЕЛА одночасно, загальне 
бронювання на розміщення яких було подане і/чи оплачене особою, яка входить до складу ГРУПИ КЛІЄНТІВ, або через 
третю особу, діючу в інтересах ГРУПИ КЛІЄНТІВ. У даному Договорі використання терміну «ГРУПА КЛІЄНТІВ» не 
може сприйматись як обмеження розповсюдження дій і умов даного Договору виключно на ГРУПУ КЛІЄНТІВ. Умови 
даного Договору, які містять термін «КЛІЄНТ», розповсюджуються також на ГРУПУ КЛІЄНТІВ.  

ВЕЛИКА ГРУПА  КЛІЄНТІВ  - клієнти, кількістю не менше ніж 6 осіб, які прибувають і вибувають із ХОСТЕЛА 
одночасно, загальне бронювання на розміщення яких було подане і/чи оплачене особою, яка входить до складу 
ВЕЛИКОЇ ГРУПИ КЛІЄНТІВ, або через третю особу, діючу в інтересах ВЕЛИКОЇ ГРУПИ КЛІЄНТІВ. У даному 
Договорі використання терміну «ВЕЛИКА ГРУПА КЛІЄНТІВ» не може сприйматись як обмеження розповсюдження 
дій і умов даного Договору виключно на ВЕЛИКУ ГРУПУ КЛІЄНТІВ. Умови даного Договору, які містять термін 
«КЛІЄНТ», розповсюджуються також на ВЕЛИКУ ГРУПУ КЛІЄНТІВ.  

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОСОБУ КЛІЄНТА 

Для громадян України це паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, 
дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія або 
інші видані державним органом документи, які мають наступні обов’язкові реквізити: прізвище, ім’я, по батькові, 
фотографія, підпис відповідної посадової особи, печатка або штамп закладу, що видала документ, дата видачі; 

для іноземців - національний паспорт або документ, який його замінює; 

для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за 
кордон, документ-дозвіл на постійне або тимчасове проживання. 

КОНТАКТНІ ДАНІ КЛІЄНТА – дані, що містять будь-які контакти для зв’язку з КЛІЄНТОМ, вказані КЛІЄНТОМ при 
оформленні БРОНЮВАННЯ. 

ГОТЕЛЬНА  ПОСЛУГА  –  дія ХОСТЕЛА з розміщення КЛІЄНТА та/або ГРУПИ КЛІЄНТІВ шляхом надання номеру 
(ліжко-місця) для тимчасового проживання у ХОСТЕЛІ. ГОТЕЛЬНА ПОСЛУГА включає прибирання кімнат і санвузлів, 
а також іншу діяльність, пов’язану з розміщенням і тимчасовим проживанням у відповідності з умовами даного 
Договору. 

ДОДАТКОВІ  ПОСЛУГИ  –  послуги, перелік яких не входить до складу ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ і які надаються у 
відповідності з додатковими домовленостями до даного Договору або на підставах іншого договору. Вартість 
ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ не входить у вартість ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ і оплачується КЛІЄНТАМИ окремо. 

ХОСТЕЛ  –  приміщення з індивідуальними та загальними номерами, яке має санітарно - гігієнічні умови для 
проживання і кухню для самостійного приготування їжі. 

АДРЕСА ХОСТЕЛУ: місто Київ, вулиця Щекавицька 30/39, кв.281. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХ». 
ТОВ «СХ» 
ЄДРПОУ: 40849198. 
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: місто Київ, вулиця Сєченова, 7а. 
Р/Р: 26004535988 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. КИЇВ, МФО 380805. 

ТЕЛЕФОН: +380662447527; ІНТЕРНЕТ – САЙТ: skyhostelkiev.com 



ТРЕТЯ  ОСОБА  –  особа, яка діє в інтересах КЛІЄНТА та/або ГРУПИ КЛІЄНТІВ і здійснює БРОНЮВАННЯ 
ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ і/або ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ. ТРЕТІМИ ОСОБАМИ є: туристичні оператори, туристичні 
агенти, інші особи, які знаходяться у ГРУПІ КЛІЄНТІВ і здійснюють бронювання ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ і/або 
ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ для себе і інших учасників ГРУПИ КЛІЄНТІВ, юридична особа, що розміщує своїх 
працівників. 

БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ І ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ («БРОНЮВАННЯ») - замовлення КЛІЄНТОМ 
ХОСТЕЛУ ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ і/або ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ у відповідності з умовами цього Договору, 
здійснене у будь-який спосіб, що забезпечує виконання прав та обов’язків ХОСТЕЛА та КЛІЄНТА/ГРУПИ КЛІЄНТІВ. 

ПРЕЙСКУРАНТ  (Додаток  до  цього  Договору  No  2)  –  Перелік ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ і ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ з 
зазначенням їх цін, термін дії цін і порядку їх зміни. 

ПОПЕРЕДНЄ  БРОНЮВАННЯ  –  оформлення КЛІЄНТОМ, ГРУПОЮ КЛІЄНТІВ, ТРЕТІМИ ОСОБАМИ 
ЗАМОВЛЕННЯ ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ і ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ з зобов’язанням останніх сплатити ПОПЕРЕДНЄ 
ЗАМОВЛЕННЯ послуг за цим Договором. 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ БРОНЮВАННЯ - підтвердження ХОСТЕЛОМ усіх умов БРОНЮВАННЯ. 

СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ – системи БРОНЮВАННЯ і замовлення ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, такі як www.booking.com, 
www.expedia.com тощо.  

СКАСУВАННЯ/АНУЛЮВАННЯ  БРОНЮВАННЯ  –  відмова ХОСТЕЛА, КЛІЄНТІВ, ГРУП КЛІЄНТІВ чи ВЕЛИКИХ 
ГРУП КЛІЄНТІВ від ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ згідно з цим Договором. 

СВОЄЧАСНЕ СКАСУВАННЯ БРОНЮВАННЯ - 

відмова КЛІЄНТА та/або ГРУПИ КЛІЄНТІВ від використання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ не пізніше, ніж за 48  
 годин до дати запланованого заїзду.  

 відмова ВЕЛИКОЇ ГРУПИ КЛІЄНТІВ від використання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ не пізніше, ніж за 30   
 днів до дати запланованого заїзду. 

ПІЗНЄ СКАСУВАННЯ БРОНЮВАННЯ – 

відмова КЛІЄНТА чи ГРУПИ КЛІЄНТІВ від заброньованих ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ пізніше, ніж за 48 годин до 
підтвердженої дати заїзду; 

 відмова ВЕЛИКОЇ ГРУПИ КЛІЄНТІВ від заброньованих ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ пізніше, ніж за 30 днів до   
 підтвердженої дати заїзду. 

НЕПРИБУТТЯ  –  фактичне неприбуття КЛІЄНТА та/або ГРУПИ КЛІЄНТІВ до ХОСТЕЛУ до 20:00 у день заїзду без 
інформування адміністрації ХОСТЕЛУ до 14:00 у день заїзду. 

ДАТА ЗАЇЗДУ – дата прибуття КЛІЄНТА до ХОСТЕЛУ. 

ДАТА ВІД’ЇЗДУ – дата від’їзду КЛІЄНТА із ХОСТЕЛА. 

РАННІЙ ЗАЇЗД – заїзд КЛІЄНТА до ХОСТЕЛу до 14:00 у день заїзду. 

ПІЗНІЙ ВІД’ЇЗД – від’їзд КЛІЄНТА із ХОСТЕЛА після 12:00 у день від’їзду. 

РОЗРАХУНКОВИЙ  ЧАС  –  час, що встановлений ХОСТЕЛом, при настанні якого КЛІЄНТ та/або ГРУПА КЛІЄНТІВ 
повинна звільнити номер (и), місце (я) у день від’їзду.  

ЧАС ПОСЕЛЕННЯ - час, що встановлений у ХОСТЕЛІ, з настанням якого здійснюється поселення клієнтів.

СТРАХУВАННЯ  - медичне страхування КЛІЄНТА та/або ГРУПИ КЛІЄНТІВ. Страхування здійснюється ХОСТЕЛОМ 
в інтересах КЛІЄНТА у разі, якщо КЛІЄНТ не здійснює страхування самостійно, про що останній попереджає ХОСТЕЛ 
шляхом усного повідомлення. В такому разі КЛІЄНТ гарантує, що на дату ЗАЇЗДУ у ХОСТЕЛ він є застрахованою 
особою. 

ЕЛЕКТРОННА КАРТКА КЛІЄНТА (Додаток до цього Договору No 1) – електронна пластикова картка, яка підтверджує 
право КЛІЄНТА та/або ГРУПИ КЛІЄНТІВ на перебування у ХОСТЕЛІ. 



ФОТО ТА ВІДЕО ЗЙОМКА – режим і порядок використання фото, відео, аудіо фіксування на території ХОСТЕЛА. 

ПОЗНАЧЕННЯ  ТА  НАПИСИ  ЗАБОРОННОГО  ХАРАКТЕРУ  -  знаки  і/або  написи,  що  можуть  встановлюватися  в 
ХОСТЕЛІ. 

ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  УМОВИ  НАДАННЯ  ТУРИСТИЧНИХ  ПОСЛУГ  –  інформація про ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ і 
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, їх види і особливості, про порядок і строки оплати послуг ХОСТЕЛА і надання КЛІЄНТАМ 
та/або ГРУПАМ КЛІЄНТІВ за їхнім проханням інших, пов’язаних з цим Договором, даних, а також інша інформація, 
передбачена законодавством про захист прав споживачів. 

НОМЕР - окреме мебльоване приміщення, обладнане для тимчасового індивідуального або спільного перебування. 

ЛІЖКО-МІСЦЕ  -  частина номера з ліжком, постільною білизною, рушниками і іншим інвентарем, призначена і 
придатна для мешкання однієї людини. 

ЕЛЕКТРОННЕ  ЛИСТУВАННЯ  – повідомлення, передані електронною поштою, засобами обміну миттєвими 
повідомленнями, через мережу ІНТЕРНЕТ, КЛІЄНТАМИ, ТРЕТІМИ ОСОБАМИ, з інформацією про БРОНЮВАННЯ, 
відправлені з/на засобів/и зв’язку ХОСТЕЛА і вказаних у даному пункті осіб (електронна адреса ХОСТЕЛУ - 
skyhostelkiev@skyhostelkiev.com). 

ФОРМА  ОПЛАТИ  –  оплата через платіжні термінали, платіжні системи, системи електронної оплати, системи 
бронювання. 

ОСОБА  З  ОБМЕЖЕНИМИ  МОЖЛИВОСТЯМИ  –  особа, яка у відповідності з нормами діючого законодавства 
України, міжнародного права або нормами законодавства держави КЛІЄНТА є інвалідом. 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА - дані у відповідності до ЗУ «Про захист особистих даних». 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ ХОСТЕЛУ (Додаток No 3 до цього Договору) – 
попередження, видане уповноваженими особами ХОСТЕЛУ про порушення КЛІЄНТОМ умов цього Договору, чинного 
законодавства України, правил та інших документів, що регламентують перебування КЛІЄНТІВ. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 КЛІЄНТ, (ВЕЛИКА) ГРУПА КЛІЄНТІВ замовляє(ють) і оплачує(ють), а ХОСТЕЛ, за цінами, встановленими у 
ПРЕЙСКУРАНТІ, який є невід’ємною частиною цього Договору, та/або по цінами, встановленими у СИСТЕМАХ 
БРОНЮВАННЯ, надає КЛІЄНТУ ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ і ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ у ХОСТЕЛІ на умовах, визначених 
цим Договором, і на підставі Заявок КЛІЄНТА, підтверджених ХОСТЕЛОМ. 

1.2 Цей Договір визначає взаємовідносини між Сторонами, їх права і обов’язки, відповідальність, перелік і обсяг послуг, 
комерційні умови і порядок розрахунків. 

1.3. При замовленні КЛІЄНТОМ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ і ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ через ТРЕТЮ ОСОБУ цей договір 
вважається укладеним виключно з кожним КЛІЄНТОМ окремо і його законна сила розповсюджується на всі 
правовідносини ХОСТЕЛА і кожного КЛІЄНТА окремо, незважаючи на те, чи було подане і сплачене замовлення 
КЛІЄНТОМ самостійно, чи одним із КЛІЄНТІВ, що входить до (ВЕЛИКОЇ) ГРУПИ КЛІЄНТІВ або ТРЕТІМИ 
ОСОБАМИ, зокрема, через СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ. 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

2.1 ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ надаються (за умови наявності вільних МІСЦЬ в ХОСТЕЛІ) на підставі БРОНЮВАННЯ 
КЛІЄНТА, (ВЕЛИКОЇ) ГРУПИ КЛІЄНТІВ, ТРЕТІХ ОСІБ, які повинні надаватись через онлайн-форму на сайті 
ХОСТЕЛА skyhostelkiev.com, за допомогою ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ, або через системи бронювання.

2.1.1. Дата укладання цього Договору – дата БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ на умовах пункту 2.1. даного 
Договору і ПІДТВЕРДЖЕННЯ БРОНЮВАННЯ. 

2.1.2. ХОСТЕЛ здійснює ПІДТВЕРДЖЕННЯ БРОНЮВАННЯ шляхом ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ на 
КОНТАКТНІ ДАНІ КЛІЄНТА зручним для себе способом протягом 24 годин від отримання БРОНЮВАННЯ. 

2.2 ХОСТЕЛ  має  право  відмовити  у  БРОНЮВАННІ  ГОТЕЛЬНИХ  ПОСЛУГ  КЛІЄНТАМ,  (ВЕЛИКИМ)  ГРУПАМ 
КЛІЄНТІВ  або  ТРЕТІМ  ОСОБАМ  у  випадках  відсутності  відповідних  НОМЕРІВ  та/або  ЛІЖКО-МІСЦЬ,  а  також  у 
інших випадках, передбачених в цьому Договорі та/або чинним законодавством України. 

2.3. КЛІЄНТ, (ВЕЛИКА) ГРУПА КЛІЄНТІВ підтверджує(ють), що здійснюючи БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ 
ПОСЛУГ самостійно, одним із КЛІЄНТІВ, що входить до (ВЕЛИКОЇ) ГРУПИ КЛІЄНТІВ або ТРЕТІМИ ОСОБАМИ, у 



тому числі СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ, погоджуються з умовами цього Договору і розуміють, що таким чином, вони 
уклали цей Договір і є однією із його Сторін. 

2.3.1. КЛІЄНТИ, які бронюють ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ через ТРЕТІХ ОСІБ, зокрема, через СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ, 
зобов'язуються самостійно ознайомитись з умовами даного Договору. 

2.3.2. КЛІЄНТ підтверджує, що умови БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ через СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ, 
розміщені на сайті СИСТЕМ БРОНЮВАННЯ, без умов цього Договору є такими, що не містять істотних умов і не є 
достатніми для надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ХОСТЕЛОМ. 

2.4. КЛІЄНТ має право на СКАСУВАННЯ БРОНЮВАННЯ. КЛІЄНТ має право на повернення сплаченої суми у разі 
СВОЄЧАСНОГО СКАСУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ. У цьому випадку ХОСТЕЛ повертає сплачену 
КЛІЄНТОМ суму у повному розмірі за вирахуванням витрат ХОСТЕЛА на банківське обслуговування, комісій 
платіжних систем і відсотків комісійних відрахувань, сплачених системам бронювання. ХОСТЕЛ не зобов’язаний 
надавати КЛІЄНТУ документи, що підтверджують витрати, перераховані у цьому пункті Договору. 

2.4.1. При ПІЗНЬОМУ СКАСУВАННІ БРОНЮВАННЯ сплачена КЛІЄНТОМ сума за надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
відшкодовується частково або не відшкодовується взагалі згідно з правилами, наведеними нижче: 

 - з КЛІЄНТА чи ГРУПИ КЛІЄНТІВ буде стягнута вартість одної ночі; 

 - з ВЕЛИКОЇ ГРУПИ КЛІЄНТІВ буде стягнута вартість одної ночі якщо ПІЗНЄ СКАСУВАННЯ було зроблене  
 пізніше, ніж за 30 днів до підтвердженої дати заїзду, але не пізніше, ніж за 15 днів до підтвердженої дати заїзду. 

 - з ВЕЛИКОЇ ГРУПИ КЛІЄНТІВ буде стягнута повна вартість бронювання, якщо ПІЗНЄ СКАСУВАННЯ було  
 зроблене пізніше, ніж за 15 днів до підтвердженої дати заїзду. 

Якщо КЛІЄНТОМ не було здійнено передоплати, останній зобов’язується сплатити вказану суму як штраф не пізніше 3-
х діб з дати, коли повинно було розпочатись надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ. Рішення про скасування оплати штрафу 
КЛІЄНТОМ ХОСТЕЛУ приймається одноосібно ХОСТЕЛОМ на свій розсуд.  

 2.4.2. При НЕПРИБУТТІ КЛІЄНТА сплачена КЛІЄНТОМ сума за надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ не підлягає 
поверненню, а при її несплаті КЛІЄНТОМ, останній зобов’язується сплатити дану суму як штраф не пізніше 3-х діб з 
дати, коли повинно було розпочато надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ. Рішення про скасування оплати штрафу 
КЛІЄНТОМ ХОСТЕЛУ приймається одноосібно ХОСТЕЛОМ на свій розсуд. 

2.5. КЛІЄНТ зобов'язується заїхати та виїхати в/з ХОСТЕЛ(у) виключно в ДАТУ ЗАЇЗДА і ДАТУ ВИЇЗДА. 

2.5.1. У випадку РАННЬОГО ЗАЇЗДУ КЛІЄНТА, але не раніше 7:00, ХОСТЕЛ має право або надати послуги 
безкоштовно або відмовити КЛІЄНТУ у наданні ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ до встановленого часу поселення. У разі 
РАННЬОГО ЗАЇЗДУ КЛІЄНТА раніше 7:00 та за наявності вільних номерів/місць, ХОСТЕЛ має право брати оплату з 
КЛІЄНТА за додаткову повну добу надання готельних послуг.

2.5.2. ПІЗНІЙ ВІД’ЇЗД КЛІЄНТА дозволяється тільки за угоди с ХОСТЕЛОМ. У даному випадку ХОСТЕЛ може надати 
ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ за цінами вищими, ніж зазначені у ПРЕЙСКУРАНТІ, у розмірі не більш ніж 150 % від ціни 
ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ. 

2.6. ЧАС ПОСЕЛЕННЯ в хостелі: 14:00, РОЗРАХУНКОВИЙ ЧАС: 12:00 (обидва за київським часом). 

2.7. Підтвердженням права КЛІЄНТА на розміщення у ХОСТЕЛІ є ЕЛЕКТРОННА КАРТКА КЛІЄНТА. У 
ЕЛЕКТРОННІЙ КАРТЦІ КЛІЄНТА вказуються дати заїзду та виїзду. Усі заперечення та/або претензії, щодо якості та 
повноти наданих послуг зазначаються КЛІЄНТОМ у книзі скарг та пропозицій, що ведеться ХОСТЕЛОМ відповідно до 
чинного законодавства України та розміщується у ХОСТЕЛІ і надається КЛІЄНТУ за його вимогою. У разі відсутності 
заперечень та/або відмови від наданих послуг у книзі скарг та пропозицій, ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ДОДАТКОВІ 
ПОСЛУГИ вважаються прийнятими у повному обсягу. 

2.7.1. ЕЛЕКТРОННА КАРТКА КЛІЄНТА оформлюється і видається ХОСТЕЛОМ КЛІЄНТУ у ДАТУ ЗАЇЗДУ 
останнього. 

2.7.2. ЕЛЕКТРОННА КАРТКА КЛІЄНТА є єдиним документом, підтверджуючим право КЛІЄНТА на перебування у 
ХОСТЕЛІ, виходу та входу до/із ХОСТЕЛУ(А), та використання ГОТЕЛЬНОЇ ПОСЛУГИ і ДОДАТКОВОЇ ПОСЛУГИ. 

2.8. Діти у віці до 6-ти років приймаються безкоштовно без надання додаткового місця і виключно при узгодженні з 
ХОСТЕЛОМ.  

Діти до 16 років не можуть перебувати у загальних номерах.  

КЛІЄНТ, який супроводжує дитину, зобов'язаний надати під час реєстрації у ХОСТЕЛІ документи, що підтверджують 
вік дитини, і документи, які надають КЛІЄНТУ право супроводжувати цю дитину у відповідності з нормами діючого 



законодавства України. У випадках ненадання документів на дитину, вказаних в цьому пункті, ХОСТЕЛ має право 
відмовити КЛІЄНТУ у наданні ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ. Сплачена КЛІЄНТОМ сума за надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
не підлягає поверненню, а при її несплаті КЛІЄНТОМ, КЛІЄНТ зобов’язується сплатити дану суму як штраф не пізніше 
3-х діб з дати, коли повинно було розпочатись надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ. 

2.9. Опис НОМЕРІВ, МІСЦЬ, їх функціональність і інша інформація розміщується на сайті ХОСТЕЛА skyhostelkiev.com 
і є невід'ємною частиною цього Договору. 

2.10. Розміщення КЛІЄНТІВ у ХОСТЕЛІ можливе ВИКЛЮЧНО  при наявності у них ДОКУМЕНТІВ,  ЯКІ 
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОСОБУ КЛІЄНТА та її право на перебування в Україні.  

2.11. ХОСТЕЛ має на меті надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ОСОБАМ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. Однак, 
на жаль, умови будинку, в якому розташований ХОСТЕЛ, не мають можливостей для забезпечення доступу до хостелу 
осіб на інвалідних візках. 

2.12. ХОСТЕЛ проводить заміну постільної білизни КЛІЄНТА один раз в три дні. 

2.13. Терміни надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ обговорюються Сторонами під час їх БРОНЮВАННЯ. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1 КЛІЄНТ бере на себе такі зобов'язання: 

3.1.1. Повне виконання умов цієї угоди. 

3.1.2 Збитки, нанесені КЛІЄНТОМ ХОСТЕЛУ, відшкодовуються КЛІЄНТОМ із своїх власних коштів, у сумі, яка 
покриває фактичні збитки, на підставі документів, наданих ХОСТЕЛОМ не пізніше, ніж ДАТА ВИЇЗДА. У випадку 
незгоди КЛІЄНТА з вимогами, звинуваченнями проти нього ХОСТЕЛОМ, КЛІЄНТ виконує дані вимоги і має право на 
оскарження дій ХОСТЕЛА у відповідності з діючим законодавством України. 

3.1.3. Не здійснювати будь-яких дій та/або бездіяльності, які можуть призвести до порушення прав інших КЛІЄНТІВ, 
погіршити якість надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ і ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, спричинити моральну та матеріальну 
шкоду КЛІЄНТАМ і ХОСТЕЛУ, привести до втрати ділової репутації КЛІЄНТІВ І ХОСТЕЛУ, порушити чинне 
законодавство України. 

3.1.4. Не приводити осіб, які не є КЛІЄНТАМИ, до приміщень ХОСТЕЛА, призначених для проживання КЛІЄНТІВ. 

3.1.5. Не приводити до ХОСТЕЛУ тварин. 

3.1.6. Дотримуватись вимог і правил, розміщених на території ХОСТЕЛА та на інформаційних знаках. 

3.2 ХОСТЕЛ бере на себе зобов'язання: 

3.2.1. Виконувати умови цього Договору. 

3.2.2. Надавати КЛІЄНТУ ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ і ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ. 

3.2.3. Забезпечувати збереження ОСОБИСТИХ ДАНИХ КЛІЄНТА. 

3.2.3. Здійснювати СТРАХУВАННЯ КЛІЄНТА у відповідності зі статтею 16 ЗУ «Про туризм».  

3.3 ПРАВА СТОРІН 

3.3.1 ХОСТЕЛ залишає за собою право на перегляд цін на ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ і ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ у будь-який 
час. Цей пункт не стосується бронювань КЛІЄНТІВ, які були підтвердженні у встановленому цим Договором порядку. 

3.3.2 ХОСТЕЛ залишає за собою право у відмові у продовженні терміну надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ у разі 
відсутності вільних НОМЕРІВ та/або МІСЦЬ на момент подання заявки на продовження строку надання ГОТЕЛЬНИХ 
ПОСЛУГ. 

3.3.3. ХОСТЕЛ залишає за собою право на дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку, у разі 
порушення КЛІЄНТОМ умов цього Договору. 

3.3.4. ХОСТЕЛ залишає за собою право відмови у наданні ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ КЛІЄНТАМ, які порушували умови 
цього Договору раніше. 



3.3.5. КЛІЄНТ має право на отримання якісних ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ і ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ і вимагати від 
ХОСТЕЛУ виконання умов цього Договору згідно вимог діючого законодавства України. 

3.3.6. КЛІЄНТ має право на ІНФОРМАЦІЮ ПРО УМОВИ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ. З ІНФОРМАЦІЄЮ 
ПРО УМОВИ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ КЛІЄНТ може ознайомитись на Інтернет сайті ХОСТЕЛА 
skyhostelkiev.com, Інтернет сайтах СИСТЕМ БРОНЮВАННЯ, у цьому Договорі та на інформаційних знаках, які 
розміщені в ХОСТЕЛІ. 

4. ВАРТІСТЬ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Ціни для КЛІЄНТІВ, ГРУПИ КЛІЄНТІВ встановлюються у ПРЕЙСКУРАНТІ до цього Договору, який є його 
невід'ємною частиною. ХОСТЕЛ має право самостійно змінювати ціни, визначені у ПРЕЙСКУРАНТІ. Змінювати ціни 
на замовлені послуги не дозволяється. 

4.2. Діти віком до 6-ти років приймаються безкоштовно без надання додаткового місця. 

4.4. Усі розрахунки між Сторонами за ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ і ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ здійснюються в українських 
гривнях у відповідності до законодавства України: 

- у безготівковій формі; 

- через СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ; 

- через платіжні системи, до яких підключений ХОСТЕЛ.  

4.5. Комісійний збір (визначений фінансовими установами, платіжними системами) за оплату ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ і 
ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ включений до цін готельних послуг. 

4.6. ХОСТЕЛ не несе відповідальність за будь-які претензії КЛІЄНТА, що виникли у останнього з питань 
перерахування коштів, термінів їх перерахування, комісійного збору за надання послуг (даний перелік не є вичерпним) 
при оплаті через банківські установи, платіжні системи, СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ. 

4.7. ХОСТЕЛ надає ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ і ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ тільки після їх повної оплати. Датою оплати 
вважається дата зарахування суми оплати на поточний рахунок ХОСТЕЛА. У випадку відсутності оплати на ДАТУ 
ЗАЇЗДУ, ХОСТЕЛ має право відмовити КЛІЄНТУ у наданні послуг. 

4.8. Кошти, сплачені КЛІЄНТОМ понад встановлену ціну на ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ і ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, 
підлягають поверненню протягом 30 діб з дати, коли КЛІЄНТ повідомив ХОСТЕЛ на умовах цього Договору про 
реквізити своїх рахунків. Усі комісійні збори за перерахування коштів від ХОСТЕЛА до КЛІЄНТА сплачуються за 
рахунок останнього. 

4.9. При БРОНЮВАННІ ГРУПОЮ КЛІЄНТІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ХОСТЕЛ має право заблокувати чи, згідно з 
умовами цього Договору, зняти кошти з банківської карти КЛІЄНТІВ та використовувати їх для оплати ГОТЕЛЬНИХ 
ПОСЛУГ і ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, штрафних санкцій. 

4.10. При БРОНЮВАННІ КЛІЄНТОМ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, ХОСТЕЛ має право заблокувати додатковий депозит у 
розмірі до 1000 грн., як гарантію виконання КЛІЄНТОМ усіх зобов’язань згідно з цим Договором. У випадку 
порушення умов цього Договору КЛІЄНТОМ, ХОСТЕЛ має право стягнення застави без рішення даного питання у суді 
та/або без будь- якого погодження або повідомлення КЛІЄНТУ. У випадку належного виконання КЛІЄНТОМ умов 
цього Договору, ХОСТЕЛ зобов’язується повернути КЛІЄНТУ предмет застави у терміни і на умовах, встановлених у 
пункті 4.8.цього Договору. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1 За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, СТОРОНИ несуть відповідальність згідно 
діючого законодавства України. 

5.2 ХОСТЕЛ звільняється від відповідальності щодо відшкодування непрямих збитків, а також за будь-які дії третіх 
осіб, якщо Сторонами не буде встановлене інше. 

5.3. ХОСТЕЛ має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку порушення 
КЛІЄНТОМ його умов або вимог чинного законодавства України без повного або часткового повернення оплачених 
КЛІЕНТОМ коштів. Розірвання цього Договору не знімає з КЛІЄНТА зобов’язань по оплаті ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ і 
ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, які повинні бути оплачені на протязі 3-х діб з дати виставлення вимог ХОСТЕЛОМ шляхом 
ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ або іншим шляхом на умовах цього Договору. У випадку порушення КЛІЄНТОМ 
умов цього Договору ХОСТЕЛ виставляє КЛІЄНТУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 
ВИКОРИСТАННЯ ХОСТЕЛУ. КЛІЄНТ зобов’язаний ознайомитися з цім ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ПРО ПОРУШЕННЯ 



ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ ХОСТЕЛУ і підписати його, вказавши причини порушення умов цього Договору та/або 
свої заперечення. У випадку порушення КЛІЄНТОМ умов цього Договору, які були зафіксовані правоохоронними 
органами або іншими уповноваженими органами, ХОСТЕЛ має право не виносити ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ ХОСТЕЛУ, а приймати рішення про розірвання цього Договору. Розірвання 
цього договору оформлюється у відповідності до графи ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО порушення ПРАВИЛ 
ВИКОРИСТАННЯ хостелу. 
Відмова від ознайомлення клієнта з ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ ХОСТЕЛУ 
не знімає з останнього зобов’язань виконання вимог ХОСТЕЛА про розірвання цього Договору, виїзду із ХОСТЕЛА і 
повної оплати послуг. Доказами порушення КЛІЄНТОМ умов цього Договору, є інформація КЛІЄНТІВ і співробітників 
ХОСТЕЛА, інших свідків дій КЛІЄНТА, який порушив цей Договір або вимоги чинного законодавства України; 
документи, складені правоохоронними органами і іншими уповноваженими державними органами; ФОТО, АУДІО, 
ВІДЕО ЗЙОМКА, яка здійснювалась співробітниками хостела, правоохоронними органами і іншими уповноваженими 
державними органами, КЛІЄНТАМИ на умовах цього Договору та/або у відповідності з чинним законодавством 
України. Рішення про розірвання цього Договору може виноситися ХОСТЕЛОМ як при першому ПОПЕРЕДЖЕННІ 
ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ ХОСТЕЛУ, так і при повторному на розсуд адміністрації ХОСТЕЛА. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ ХОСТЕЛУ може містити неустойку, виставлену 
ХОСТЕЛОМ КЛІЄНТУ, передбачену умовами цього Договору, та/або вимоги про оплату ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ та/або 
ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ. 

5.4. ХОСТЕЛ залишає за собою право відмови у наданні ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ КЛІЄНТАМ, які порушували умови 
цього Договору раніше, і до яких були застосовані вимоги пункту 5.3. цього Договору до фактичного надання 
ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ незалежно від оплати їх вартості КЛІЄНТОМ. 

5.5. Збитки прямі або непрямі, які були спричинені діями або бездіяльністю КЛІЄНТІВ відшкодовуються останніми у 
повному обсязі. 

5.6. За здійснення, організацію здійснення КЛІЄНТОМ самостійно чи з іншими особами несанкціонованої ФОТО та/чи 
ВІДЕО ЗЙОМКИ в ХОСТЕЛІ, останній має право накласти штраф у розмірі 5 000 грн. за кожний факт порушення 
пункта 9.4. цього Договору. 

6. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

6.1 У випадку виникнення розбіжностей, пов’язаних з використанням цього Договору, Сторони будуть докладати усіх 
зусиль для їх врегулювання шляхом перемовин. 

6.2 Якщо Сторони не зможуть мирно врегулювати непорозуміння , які виникли, то такі спірні питання вирішуються 
відповідним судом України, у порядку, встановленим чинним законодавством України. 

6.3 Даний Договір регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

7.1 ХОСТЕЛ звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим 
Договором, якщо це пов’язано із впливом обставин непереборної сили (форс-мажор). Під обставинами непереборної 
сили розуміють обставини, які виникли під час дії цього Договору, у результаті непередбачених і неминучих для Сторін 
подій аварійного характеру, таких як: пожар, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, блокада, збройні конфлікти, бойові 
дії, страйки, аварійні відключення електроенергії та інші обставини, які знаходяться поза контролем Сторін і які 
перешкоджають виконанню Сторонами (однієї із Сторін) зобов’язань по цьому Договору. 

7.2 ХОСТЕЛ, при настанні обставин непереборної сили, зобов’язаний на протязі 3 (трьох) діб проінформувати про це 
КЛІЄНТА. Факт наявності і термін дії форс-мажорних обставин підтверджується уповноваженим державним органом 
та/або Торгівельно-Промисловою Палатою України. 

7.3 На час дій обставин непереборної сили, термін виконання зобов’язань згідно цього Договору призупиняється, а 
ХОСТЕЛ звільняється від будь-якої відповідальності. 

7.4 Після припинення дій обставин непереборної сили, термін виконання зобов’язань відновлюється. Якщо дії обставин 
непереборної сили продовжуються понад 30 діб підряд, Сторони мають право припинити дію цього Договору. 

7.5. Умови пункту 7 цього Договору розповсюджуються на КЛІЄНТІВ. 

8 ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

8.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його розміщення на сайті ХОСТЕЛУ skyhostelkiev.com  у відповідності з 
вимогами статті 641 Цивільного кодексу України і прийняття його умов КЛІЄНТОМ у відповідності з підпунктом 2.1.1. 
пункту 2.1. цього Договору. 



8.2 Зміни і доповнення до цього Договору можуть вноситись шляхом розміщення нової редакції Договору та/або 
додаткової угоди до цього Договору на сайті ХОСТЕЛА skyhostelkiev.com. 

8.3 Дія цього Договору може бути припинена у випадках, які передбачені законодавством України. У випадку 
припинення цього Договору, Сторони зобов’язані виконувати ті обов’язки, які вони фактично почали виконувати. 

8.4 Передача зобов’язань по цьому Договору третім особам можлива тільки за письмової згоди ХОСТЕЛУ, у тому числі 
завдяки ЕЛЕКТРОННОМУ ЛИСТУВАННЮ. 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1 Цей Договір складено на українській і англійській мовах. Обидві редакції мають однакову юридичну силу. У 
випадках виникнення розбіжностей з інтерпретації умов цього Договору, перевагу має редакція на українській мові. 

9.2 Цей Договір представляє повну угоду між Сторонами. 

9.3. Суттєвими умовами цього Договору, є усі його умови, порушення яких може призвести до збитків ХОСТЕЛУ, 
порушення режиму роботи ХОСТЕЛА, нанесення ХОСТЕЛУ матеріальної шкоди, неможливості виконання цього 
Договору Сторонами, надання ХОСТЕЛОМ послуг неналежним чином, порушення прав інших КЛІЄНТІВ, не 
виконання законних вимог адміністрації ХОСТЕЛА. Цей перелік не є повним, а також включає умови, викладених у 
цьому Договору і чинному законодавстві України. 

9.4. ФОТО, АУДІО, ВІДЕО ЗЙОМКА у ХОСТЕЛІ заборонена. ФОТО, АУДІО, ВІДЕО ЗЙОМКА може бути виконана 
виключно адміністрацією ХОСТЕЛА. КЛІЄНТ підписанням цього ДОГОВОРУ надає ХОСТЕЛУ право проводити 
ФОТО, АУДІО, ВІДЕО ЗЙОМКУ, на яких є його зображення і використовувати ці матеріали у некомерційних цілях 
виключно для забезпечення порядку в ХОСТЕЛІ, забезпечення доказової бази у випадках порушення КЛІЄНТАМИ 
умов цього Договору. 

9.5. КЛІЄНТИ, ТРЕТІ ОСОБИ, інші особи повинні дотримуватись умов цього Договору, ПОЗНАЧОК та НАВИСІВ 
ЗАБОРОННОГО ХАРАКТЕРУ і інших інформаційних знаків, розміщених у ХОСТЕЛІ. 

9.6. КЛІЄНТ з підписанням ДОГОВОРУ надає ХОСТЕЛУ право використовувати ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА.  

9.7. Інформація, розміщена на сайті ХОСТЕЛУ skyhostelkiev.com, на території ХОСТЕЛУ, яка встановлює права і 
обов’язки Сторін цього Договору, умови надання ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ і ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ, є невід’ємною 
частиною Договору. 

*Зі змінами та доповненнями від 06.02.2019


