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ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 
м. Київ 
 
Фізична особа – підприємець Столярук Артур Вікторович (далі Виконавець), пропонує необмеженому 
колу фізичних осіб, діючим на підставі вільного волевиявлення (далі – Замовник), отримати послуги з 
проведення групових та/або персональних активних дій (спортивних тренувань) відповідно до  
положень Публічного договору (далі Договір).  
Цей Договір є публічним відповідно до ст.633 та ст.634 Цивільного кодексу України та його умови є 
однакові для всіх Замовників.   
Договір розміщений на сайті Виконавця http://sbrogym.com.ua/ (далі Сайт).  
 
Терміни: 
Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовником щодо надання 
послуг з проведення групових та/або персональних активних дій (спортивних тренувань) на умовах, 
встановлених Виконавцем.  
Момент укладення Договору – момент підписання Замовником заяви на придбання Абонементу.  
Послуги - проведення групових та/або персональних активних дій (спортивних тренувань), які 
спрямовані на фізичний розвиток, зміцнення здоров'я та покращення фізичного стану людського тіла 
за допомогою фізичних вправ. 
Умови надання послуг – документ, який встановлює порядок та правила користування послугами, що 
надаються Виконавцем. Умови надання послуг (далі Правила Клубу) викладені в додатку №1 до 
Договору та розміщені на Сайті. 
Клуб – місце надання Послуг, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 6, 3 поверх; 
Виконавець - фізична особа – підприємець Столярук Артур Вікторович, який здійснює організацію 
проведення групових та/або персональних активних дій (спортивних тренувань). 
Замовник -  повнолітня фізична особа. 
Клієнт Клубу – повнолітня або неповнолітня фізична особа (Клієнт Клубу), яка особисто братиме участь 
у проведенні групових та/або персональних активних діях (спортивних тренуваннях). 
Абонемент – завчасно придбане право, фіксоване термінами, користуватись Послугами. 
Прейскурант цін – письмовий документ Клубу, розміщений на інформаційних стендах Клубу або на 
Сайті, який містить перелік та вартість відповідних послуг, предметів, а також розмір фінансових 
(штрафних) санкцій, які діють у Клубі і можуть бути застосовані до порушника цього Договору, Клубних 
правил та інших Правил (Інструкцій), що діють у Клубі. 

1.  Загальні положення  
1.1.  Договір укладено відповідно до положень ст.633 та ст.634 Цивільного кодексу України.  
2.2.  Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також 

всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.  
2.3.  Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з дати його оприлюднення на Сайті.  
2.4.  Для Замовника Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції Виконавця 

про укладення Договору.  
2.5.  Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Виконавцем 

Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і 
має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не 
може запропонувати свої умови Договору.  

2.6.  Безумовне та повне прийняття умов Договору Замовником полягає в здійсненні 
Замовником дій, спрямованих на отримання послуг, а саме підписання Замовником заяви на 
придбання Абонементу. 

 
2. Предмет Договору 
2.1. Чинним Договором Виконавець зобов’язується надавати Послуги Замовнику та/або 

неповнолітньому Клієнту Клубу, законним представником якого є Замовник, а Замовник 
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зобов’язується прийняти та оплатити Послуги Виконавця згідно з затвердженими цінами Абонементів 
та Правил Клубу. Послуги надаються з метою залучення Клієнтів Клубу до занять фізичною культурою 
і спортом. Послуги не є освітніми та не належать до додаткової освіти. 

2.2. До укладання Договору Замовник знайомиться з інформацією у Клубі про наявність 
місць, умови проведення тренувальних занять з вибраного виду (видам) спорту або «програмам» для 
повнолітніх та неповнолітніх Клієнтів Клубу і термінами, встановленими розкладом Клубу. 

2.3. До моменту укладання Договору, Клієнт Клубу (як повнолітній, так і неповнолітній) має 
пройти медичне обстеження щодо відсутності протипоказань до занять спортом і отримати відповідне 
медичне заключення. 

2.4. Укладання Договору означає підтвердження Замовником факту ознайомлення зі всіма 
положеннями, Правилами Клубу і матеріалами Сайту Клієнтом Клубу та готовність забезпечити 
виконання Клієнтом Клубу цих вимог. 

2.5. Виконавець має право вносити зміни до Договору, включаючи розмір вартості 
Абонементів та додаткових Послуг. Зміни набирають чинності з моменту розміщення їх на Сайті. Зміни, 
які стосуються вартості Послуг, набирають чинності з першого числа місяця, наступного від того, коли 
були прийняті відповідні зміни. Виконавець має право сповістити Замовника про такі зміни шляхом 
доведення інформації по телефону, смс та e-mail розсилки, через Клієнта Клуба. 

2.6. Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитись з змінами. При незгоді з новими 
умовами, Замовник має право розірвати Договір. Продовження відвідування Клієнтом Клуба 
тренувань означає згоду Замовника на зміну умов Договору. 

 
3. Права та обов’язки Виконавця 
3.1. Виконавець зобов’язаний: 
3.1.1. Проводити організацію Послуг для Клієнтів Клуба якісно. Організовувати спортивні 

тренування Клієнта Клубу у складі спортивної групи відповідного віку. 
3.1.2. Належним чином виконувати обов’язки, передбачені цим Договором. 
3.1.3. Надати Замовнику перелік засобів захисту і спортивного інвентарю, який необхідно 

придбати для участі Клієнта Клубу в спортивних тренуваннях.  
3.1.4. На прохання Замовника інформувати його про спортивні досягнення неповнолітнього 

Клієнта Клубу та дотримання ним графіку тренувань. 
3.2. Виконавець і його представники, які проводять тренування, мають право: 
3.2.1. Не допускати Клієнта Клубу до тренування при ненаданні документів, які засвідчують 

про приєднання до Договору, інших документів, вказаних в Договорі, при відсутності у Клієнта Клуба 
необхідного екіпірування, форми і спорядження, при поганому самопочутті Клієнта Клубу, при 
порушенні Клієнтом Клуба Правил Клубу та/або дисципліни. 

3.2.2. Розірвати договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках, передбачених 
Договором. 

3.2.3. Вимагати лікарняного огляду (медичної довідки закладу охорони здоров’я) при 
наявності явних ознак, які вказують на те, що стан здоров’я Клієнта Клубу може загрожувати здоров’ю 
інших Клієнтів Клубу або представнику, який проводить тренування. У випадку підтвердження цих 
ознак – не допускати до тренувань до моменту повного одужання Клієнта Клубу, підтвердженого 
медичною довідкою. 

3.2.4. Змінювати графік проведення тренувань. Інформація про це може бути доведена до 
Замовника шляхом доведення інформації по телефону, смс та e-mail розсилки, через неповнолітнього  
Клієнта Клубу або опублікована на сайті Клуба. 

3.2.5. Проводити заміну тренерського складу без погодження з Замовником. Така заміна не 
є приводом для розірвання Договору. 

3.2.6. Вимагати від Замовника повного відшкодування шкоди, збитків, завданих ним та/або 
Клієнтом Клубу майну Виконавця та/або третіх осіб. 
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3.2.7. Відмовити в поверненні завчасно оплачених Замовником коштів або відпрацюванні 
пропущеного спортивного тренування, якщо пропуск відбувся з неповажної причини (без надання 
медичної довідки закладу охорони здоров’я). 

 
4. Права та обов’язки Замовника, Клієнта Клубу. 
4.1. Замовник зобов’язаний: 
4.1.1. Провести з неповнолітнім Клієнтом Клубу бесіду про необхідність виконання умов 

Правил Клубу, вказівок та/або вимог тренера, який проводить тренування; забезпечити дотримання 
неповнолітнім Клієнтом Клубу дисципліни і порядку в Клубі, а також Правил Клубу. 

4.1.2. Сприяти Виконавцю в організації участі дитячих команд у турнірах, змаганнях і інших 
спортивних заходах, зокрема, вчасно надавати необхідні для цього документи. 

4.1.3. У випадку, якщо Клієнт Клубу через вік потребує супровід для відвідування тренувань – 
забирати Клієнта Клуба зразу після завершення тренування. 

4.1.4. Належним чином виконувати зобов’язання, передбаченні даним Договором.  
4.1.5. Придбати Клієнту Клубу за свій рахунок особисту екіпіровку, форму, спорядження для 

тренувань у випадку, якщо вони не надані Виконавцем. Якщо вказане майно надано Виконавцем або 
третіми особами – сприяти його дбайливому використанню Клієнтом Клубу, не допускати його 
псування, виконати його повернення при розірванні Договору. 

4.1.6. Надати Виконавцю, тренеру повну та достовірну інформацію щодо стану здоров’я 
Клієнта Клубу, а також надавати повторні медичні висновки на вимогу Виконавця. Негайно 
повідомляти Виконавця про зміну контактного телефона, електронної адреси, місця проживання 
Замовника та/або Клієнта Клубу. 

4.1.7. Відшкодувати у повному об’ємі шкоду, збитки, що завдані ним та/або Клієнтом Клубу 
майну Виконавцю та/або третім особам.  

4.2. Замовник має право: 
4.2.1. Вимагати від Виконавця надання послуг в придбаному об’ємі у відповідності до умов 

Договору та придбаному Абонементу. 
4.2.2. Вимагати від Виконавця надання інформації про спортивні здібності (у вибраному виді 

спорту) неповнолітнього Клієнта Клубу, його поведінку, відношення до тренувань, відвідування ним 
тренувань. 

4.2.3.  Отримувати іншу інформацію щодо послуг, які надаються, інформацію про необхідні 
дії для участі Клієнта Клубу у змаганнях і діях, які сприяють організації його спортивного дозвілля. 

4.3. Клієнт Клуба має право: 
4.3.1. Відвідувати тренування у відповідності з умовами Договору і придбаного Абонементу. 
4.3.2. Під час тренування користуватись майном, наданим Виконавцем або третіми особами 

для цієї мети, за умов дотримання Правил Клубу. 
4.3.3. Отримувати відомості, необхідні для тренування. 
4.4. Клієнт Клуба зобов’язаний: 
4.4.1. Дотримуватись Правил Клубу, виконувати законні вимоги тренера, дотримуватись 

правил дисципліни. 
4.4.2. Дбайливо ставитись до майна Виконавця та третіх осіб. 
 
5. Вартість Послуг та порядок розрахунків 
5.1. Оплата послуг Виконавця здійснюється на умовах абонентської передоплати у 

відповідності до вибраного Абонементу та його вартості згідно Прейскуранту цін. 
5.2. Виконавець сплачує вартість Послуг у національній валюті України - гривні. 
5.3. Абонемент активується відповідно до термінів, вказаних у ньому. 
5.4. При розірванні Договору за ініціативою Замовника, попередня оплата повертається у 

розмірі 30% вартості занять Абонемента, які залишились. 
5.5. Пропуск спортивних тренувань Клієнтом Клубу не є підставою повернення оплачених 

Замовником коштів. У випадку наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, що підтверджує 
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відсутність Клієнта Клубу на трьох та більше спортивних тренуваннях по діючому Абонементу через 
хворобу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, Замовник має право на перерахунок оплати послуг 
Виконавця з перенесенням коштів на наступний місяць в розмірі 50% від вартості пропущених  
спортивних тренувань. За однією медичною довідкою закладу охорони здоров’я допускається 
здійснити перерахунок вартості не більше шести пропущених спортивних тренувань. 

5.6. Якщо одним Замовником укладено цей договір у інтересах більше ніж одного 
неповнолітнього Клієнта Клубу, вартість Абонемента для другого та всіх наступних неповнолітніх 
Клієнтів Клубу зменшується на 100грн. 

5.7. У разі неотримання Клієнтом Клубу Послуг у зв’язку з обставинами, що не залежать від 
Виконавця, вартість оплачених, але не отриманих Послуг не відшкодовується. 

 
6. Термін дії Договору 
6.1.  Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його 

оприлюднення на Сайті.  
6.2.  Договір набуває чинності в момент підписання Замовником заяви на придбання 

Абонементу та діє один рік з моменту набрання чинності Договором. У випадку, якщо жодна із Сторін 
не заявила про свої наміри припинити дію Договору протягом десяти днів до закінчення його дії, 
Договір вважається продовженим на той самий термін. 

6.3.  Сторони погодили право Замовника та Виконавця на односторонню відмову від 
Договору в повному обсязі (розірвання Договору). В тому числі, Договір може бути розірваний 
Виконавцем при ненаданні (несвоєчасному поданні) Замовником документів, передбачених 
Договором, при затримці Замовником оплати послуг Виконавця більш ніж на п’ять календарних днів. 
Договір може бути розірваний при порушенні Клієнтом Клубу дисципліни, Правил Клубу, невиконання 
законних вимог осіб, які проводять тренування, пропуску спортивних тренувань або змагань, при 
створенні загрози здоров'ю третіх осіб, заподіянні шкоди майну Виконавця та/або третіх осіб. Сторона 
Договору, що має намір в односторонньому порядку відмовитись від Договору, зобов’язується 
письмово повідомити про розірвання Договору іншу сторону Договору шляхом надіслання 
рекомендованого листа про намір розірвати Договір з описом вкладень, або шляхом вручення  
відповідного листа наручно з відміткою дати вручення та підписом  уповноваженої на те особи 
Виконавця чи Замовника. Договір вважається розірваним з дня наступного за днем отримання листа 
про намір розірвати  Договір. 

6.4 Договір може бути розірваний також за згодою сторін і на підставах, передбаченим 
чинним законодавством. 

 
7.  Відповідальність сторін 
7.1.  У разі порушення своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, 

визначену Договором та чинним законодавством України, в порядку, передбаченому цим Договором  
та чинним законодавством України. 

7.2  Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої 
Замовником при укладанні Договору. Виконавець не несе відповідальність за  шкоду, заподіяну 
здоров'ю Клієнту Клубу в результаті надання Замовником недостовірних відомостей про стан здоров'я. 

7.3.  Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, збитки завдані Клієнтом 
Клубу Виконавцю та/або третім особам. Виконавець не несе відповідальності за шкоду здоров'ю 
та/або майну Замовника, Клієнта Клубу, заподіяну діями третіх осіб. 

7.4. Виконавець не несе відповідальності за загублені або залишені без нагляду речі Клієнта 
Клубу. 

 
8.  Обставини непереборної сили (форс-мажор) 
8.1.  Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне 

виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії 
обставин непереборної сили (форс-мажору).  
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8.2.  Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються 
стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне 
зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного 
та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини 
суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові 
страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають 
поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо 
впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.  

8.4.  Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх 
зобов’язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс – мажорних 
обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-
промисловими палатами. 

9.  Порядок вирішення спорів 
9.1.  Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, 

Сторони вирішують шляхом переговорів. 
9.2.  У разі, якщо суперечки та/або розбіжності не можуть бути вирішені шляхом 

переговорів, вони вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 
такого спору відповідно до чинного законодавства України. 

 
10.  Прикінцеві положення  
10.1.  Замовник підтверджує, що Клієнт Клубу не має медичних протипоказань для участі в 

тренуваннях. Замовник, підтверджує, що йому відомо, що тренувальний процес не виключає травм. 
Виконавець не несе відповідальність за стан здоров'я і можливий травматизм Клієнта Клубу за його 
участі в тренуваннях, а також у випадках порушення Клієнтом Клубу Правил Клубу та цього Договору. 

10.2.  Обробка Виконавцем, представником Виконавця, який є володільцем наданих 
Замовником даних, склад та зміст яких визначено Договором, що можуть містити відомості чи 
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, 
здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким Замовник 
вважається ознайомленим на момент укладення Договору. 

10.3.  Замовник підтверджує, що надав свою згоду на обробку Виконавцем, представниками 
Виконавця, особами, які проводять тренування його персональних даних, а також підтверджує свою 
згоду на обробку персональних даних Клієнта Клубу, тобто на вчинення дій зі збору, систематизації, 
накопичення, зберігання, передачі, уточнення, використання, знищення персональних даних. 

10.4.  Виконавець має право залучати для надання послуг, передбачених у Договорі третіх 
осіб. 

10.5.  У разі настання обставин (зокрема, дій непереборної сили, рішень органів державної 
влади), які не залежать від волі, дій чи бездіяльності Виконавця, та унеможливлюють фізичне 
відвідування приміщень Клуба Клієнтами, Виконавець має право продовжувати придбані тренування 
в режимі онлайн із застосуванням мережі Інтернет та доступних сторонам способів комунікації. 
Пропуск онлайн тренувань Клієнтом Клубу не є підставою повернення оплачених Замовником коштів 
окрім виключення зазначеного у п.5.5.  

10.7. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, 
укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням 
наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами 
чинного законодавства України. 

10.8.  Додаток до Договору є його невід'ємною частиною - Правила клубу (Додаток № 1). 
10.9.  Інформація про місце надання послуг, графіку їх надання, прейскурант цін, порядку 

включення Клієнта Клубу в спортивну групу, і інші відомості, розміщені на інформаційних стендах Клубу 
та/або на Сайті, також є невід'ємною частиною Договору. 

10.10.  Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, 
укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням 
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наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами 
чинного законодавства України. 

 
11. Місцезнаходження та реквізити Виконавця 
Фізична особа – підприємець Столярук Артур Вікторович  
Місцезнаходження/поштова адреса: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 6, 3 поверх 
РНОКПП  
IBAN      в        МФО       
Телефон інформаційної підтримки Клієнтів Клубу  
Адреса Сайту  http://sbrogym.com.ua/ 
 


