
Публічний договір про надання послуг №01/01 

м. Дніпро        01 січня 2021 року 

 

Дійсна угода є Публічним договором у відповідності до ст. 633 ЦК України, при 

тому, що у відповідності до ст. 642 ЦК України повним та беззаперечним прийняттям 

умов цієї угоди (публічного договору) є здійснення фізичною особою (надалі також 

Замовник) оплати послуг ФОП Колесник О.О. (надалі також - Виконавець)   

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець - ФОП Колесник Олександр Олександрович, який діє на підставі 

державної реєстрації, з одного боку, зобов'язується на умовах цієї угоди надати фітнес 

послуги в Фітнес-центрі «Цунамі», розташованому за адресою: пл. Соборна, 12 м Дніпро, 

шляхом надання абонементів на їх відвідування, а також разових входів, здійснення 

процедур згідно прайсу Виконавця, розташованому на сайті www.tsunami.com.ua, а 

Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги на умовах цього Договору. 

Використання послуг передбачає згоду особи, яка купує послуги, з правилами та іншими 

умовами співпраці, викладеними в даному документі і на сайті Виконавця на момент 

надання послуги. 

1.2. Повний перелік надаваних Послуг, порядок придбання, вартість абонементів на 

відвідування Фітнес-центра «Цунамі» розміщений на сайті Виконавця, а саме 

tsunami.com.ua. 

1.3. На території Фітнес-центра «Цунамі» заборонена будь-яка фото та відео зйомка 

без письмового на те адміністрації об'єкта. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ₴ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Виконавець зобов'язаний: 

2.1.1. Надавати Послуги відповідно до умов цього Договору. 

2.1.2. Надавати Замовнику консультаційний супровід з питань, пов'язаних з 

наданням та використанням Послуг. 

2.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію Замовника, за винятком 

випадків, передбачених чинним законодавством України. 

2.2. Замовник зобов'язаний:  

2.2.1. Своєчасно, згідно з розділом 3 цього Договору, здійснювати оплату за 

Послуги. 

При цьому отримання послуги і оплата за неї здійснюється на принципі 

безперервності перебування в Фітнес-центра «Цунамі», тобто покинувши заклад, послуга 

вважається отриманою. При повторному відвідуванні оплата послуг здійснюється 

повторно в повному обсязі, згідно з діючими тарифами. 

2.2.2. Повна відмова від придбання абонемента (повернення грошових коштів) 

здійснюється протягом 3-х місяців з моменту придбання абонемента, в разі встановлених 

форс-мажорних обставин (неможливість відвідування в зв'язку з хворобою), при цьому за 

абонементом не повинно бути жодного відвідування. 

2.2.3. Своєчасно надавати Виконавцю достовірну інформацію, необхідну для 

виконання цього Договору. 

2.2.4. Дотримуватися Правил відвідування Фітнес-центра «Цунамі», в т.ч. : 

- не відвідувати Фітнес-центра «Цунамі» без спортивної форми та взуття. 

2.3. Виконавець має право: 

2.3.1. Відмовити в подальшому обслуговуванні Замовнику без повернення вартості 

оплачених Послуг в наступних випадках: 

- якщо Замовник систематично порушує правила відвідування Фітнес-центра «Цунамі»; 

- якщо Замовник порушує умови цього Договору. 

http://www.tsunami.com.ua/


2.3.2. Інформувати Замовника по електронній пошті, по телефону, або іншим 

доступним способом про нові Послуги та інші зміни в роботі Виконавця. 

2.3.3. Запросити у Замовника додаткові відомості та / або підтвердження наданих 

даних, якщо у Виконавця виникнуть сумніви в їх достовірності. У разі неподання або 

відмови Замовника від надання запитуваних даних протягом 14 днів Виконавець має 

право розірвати цей Договір. 

2.3.4. Змінювати вартість і умови надання послуг в односторонньому порядку, 

сповістивши Замовника шляхом опублікування інформації на сайті Виконавця. 

2.4. Замовник має право: 

2.4.1. На своєчасне і якісне отримання Послуг відповідно до умов Договору. 

2.4.2. Отримувати своєчасну консультаційну підтримку з питань, пов'язаних з 

наданням та використанням Послуг. 

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Оплата за послуги здійснюється Замовником на умовах і відповідно до цього 

Договору. 

3.2. При відсутності оплати після закінчення терміну дії послуги її надання 

припиняється автоматично. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором 

Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та 

чинного законодавства України. 

4.2. Виконавець не несе відповідальності за збитки або втрати Замовника, що 

відбуваються прямо або побічно з причин непереборної сили, а також з причин, що 

знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця. 

4.3. Виконавець не несе відповідальності за збитки, прямі або непрямі, понесений 

Замовником від використання або неможливості використання Послуг Виконавця. 

4.4. Виконавець несе відповідальність за збитки Замовника, нанесені в результаті 

використання або невикористання послуг Виконавця, якщо документально доведена 

пряма винна дію або бездіяльність самого Виконавця. 

4.5. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за дії Замовника. 

4.6. Виконавець не відповідає за порушення або неправомірні дії, допущені 

Замовником при використанні Послуг, що надаються Виконавцем. 

4.7. Замовник повідомлений і обізнаний про можливі протипоказання перебування 

їм в Фітнес-центрі «Цунамі», та здійснення на його території будь-яких тренувань. Перед 

оплатою відвідування Фітнес-центра «Цунамі», Замовник зобов'язаний уважно 

ознайомитися з умовами цього Договору, Правилами перебування в Фітнес-центрі 

«Цунамі», та діючими тарифами комплексу. Отримання чека і / або електронного браслета 

і/або кратки є підтвердженням того, що Замовник ознайомлений з умовами цього 

Договору, повністю з ними згоден і зобов'язується їх дотримуватися, приймаючи ризик 

несприятливих наслідків у разі їх порушення. Відповідальність за наслідки, що виникли 

на території СПА-комплексу «Цунамі» внаслідок необізнаності та/ або недотримання 

умов цього Договору, а також Правил перебування в СПА-комплексі «Цунамі" 

(інформація на сайті Виконавця) несе сам Замовник 

4.8. Абсолютними протипоказаннями перебування в СПА-комплексі Цунамі і 

отримання будь-яких процедур є: гострий стан систем організму, хронічні стани в фазі 

загострення, а також захворювання внутрішніх органів, на протягом яких може 

позначитися результат від отриманих процедур або від відвідування СПА-комплексу 

«Цунамі». 

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 



5.1. Цей Договір набирає чинності з дня його прийняття Замовником. 

5.2. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір у разі невиконання умов 

Договору іншою Стороною або при відсутності необхідності в отриманні Послуги з боку 

Замовника. 

 

6. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 

6.1. Всі суперечки і розбіжності за даним Договором вирішуються Сторонами 

шляхом переговорів. 

6.2. Сторони погодили, що всі суперечки, розбіжності, вимоги або претензії між 

Сторонами, що виникли з цього Договору (угоди) або в зв'язку з ним, або витікають з 

нього, в тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або 

недійсності і по яких не було досягнуто згоди, підлягають розгляду та вирішенню 

відповідно до чинного законодавства України в постійно діючий третейський суд при 

Асоціації «СМАРТ ЮРИСТ ГРУП». Сторони домовилися, що розгляд спору буде 

здійснюватися третейським суддею одноособово відповідно до чинного Регламенту 

Постійно діючого третейського суду при Асоціації «СМАРТ ЮРИСТ ГРУП», 

затвердженого відповідним рішенням Загальних зборів Асоціації. 

 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Виконавець залишає за собою право зміни даного Договору в односторонньому 

порядку. 

 

8. КОНТАКТНІ ДАНІ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ: 

Виконавець: 
Фізична особа-підприємець 

Колесник Олександр Олександрович  

 

Ю/а:  49026, м. Дніпро,  вул. Кожем’яки, буд. 55  

Фактический адрес: 49000, м. Дніпро,  

пл. Соборна, 12. 

т\сч UA353808050000000026007662698 

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ 

МФО 380805 

ІПН № 2834700090 

реєстраційним номером  № 2 224 000 0000 120008 

від 24.10.2017р 

Є платником єдиного податку 5% 

 


