
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ  
ПРО ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарватер Тревел», в особі директора Мельничук 

Юліанни Володимирівни, що діє на підставі Статута, яке є Турагентом, Інтернет-магазин якого 
розташований на доменному імені www.farvater.travel, та діє від імені та в інтересах Туроператора 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП» на підставі Агентського 
договору (далі – «Туроператор»), керуючись ст. ст. 901-907 ЦК України, ст. ст. 295-305 ГК України, ст. 
ст. 18-24 Закону України «Про туризм», “Про електронну комерцію”, іншими нормативними актами, що 
регулюють відносини у сфері туристичної діяльності, іменований надалі «Виконавець», публікує 
договір публічної оферти про дистанційне туристичне обслуговування. 

Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Турист) дій по замовленню туристичних 
послуг за допомогою інтернет-ресурсу www.farvater.travel, свідчить про прийняття зазначеною особою 
всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення 
Туристом платежу в рахунок оплати замовленої туристичної послуги. 
 
ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ 

Веб-сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний 

ресурс, що належить Турагенту та розміщений в мережі Інтернет, за допомогою якого забезпечується 
вибір та здійснення бронювання турпродукту. 

Договір оферти — це договір на туристичне обслуговування між Турагентом і Туристом, який 
укладається шляхом акцепту оферти. 

Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Туристом, 
що виражають намір скористатися веб-сайтом Турагента для оформлення його послуг. 

Агент (турагент) ,Туроператор, Турпродукт, Турист в даному договорі розуміються у значенні, 
викладеному в Законі України «Про туризм».  

Агент (турагент) ,Туроператор, Турист - надалі іменуються Сторони. 

Ануляція Заявки – направлене Турагентом за вказівкою Замовника через Особистий кабінет відмова 
від отримання Турпродукту, вказаного в підтвердженій Туроператором Заявці, повністю або частково, 
а також зменшення кількості Туристів, внесення виправлень в імена та прізвища Туристів, зміна 
раніше погоджених та підтверджених Туроператором строків та об’ємів послуг. 

Ваучер – документ, що видається Туроператором на виконання умов, визначених у цьому Договорі, 
який визначає кількість Туристів, яким надається Турпродукт, підтверджує право Туриста(ів) на 
розміщення в зазначеному готелі з певним типом харчуванням та класом номера у визначені дати. 
Ваучер не є формою письмового договору у розумінні статті 23 Закону України «Про туризм». 

Візова підтримка – консультативні послуги та послуги з підготовки документів до 
посольства/консульства/міграційної служби, які Туроператор надає відповідно до акцептованої 
Заявки. 

Дата закінчення Туру – дата закінчення споживання Туристом туристичних послуг, що входили до 
складу Турпродукту згідно з підтвердженою Туроператором та оплаченою Заявкою. 

Дата початку Туру – дата, коли Турист скористався першою туристичною послугою, яка входить до 
складу Турпродукту згідно з підтвердженою Туроператором та оплаченою Заявкою. 

Замовник Турпродукту – особа (Турист або інша фізична особа або юридична особа), яка здійснює 
замовлення Турпродукту для організації Туру і яка уклала цей Договір. 

Заявка на бронювання (Заявка) – направлена Турагентом за вказівкою Замовника Туроператорові 
безвідклична оферта Замовника Турпродукту, що містить конкретні складові Турпродукту, 
інформацію, необхідну згідно з даним Договором для бронювання Турпродукту, а також пропозицію 
укласти Договір на умовах, визначених Туроператором та Заявці. 

Країна перебування – країна, в якій Турист відповідно до акцептованої заявки Туроператором 
безпосередньо споживає комплекс туристичних послуг (Турпродукт). 

Підтвердження Заявки (акцепт) – надане Туроператором в Особистому кабінеті Турагента 
підтвердження можливості забронювати вказаний в Заявці Турпродукт шляхом присвоєння Заявці 
статусу «ОК». Підтвердження Заявки може бути здійснене шляхом виставлення рахунку. 
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Тур – подорож (поїздка) Туриста на строк від 24 годин до одного року з пізнавальною, оздоровчою, 
релігійною, спортивною, професійною, науковою, діловою та іншою метою, за винятком виїзду на 
постійне місце проживання, працевлаштування, зміни громадянства, отримання посвідки на 
проживання, здійснення оплачуваної або підприємницької діяльності. 

Туристичний оператор (Туроператор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕВЕЛ 
ПРОФЕШНЛ ГРУП», що діє на підставі ліцензії Державного агентства України з туризму та курортів АЕ 
No 272713 від 13 березня 2014р., гарантія надана АТ “УкрСиббанк” (61001, м. Харків, просп. 
Московський, 60) відповідно до договору про надання банківської гарантії No11483881000 від 
06.10.2016 року (розмір фінансового забезпечення складає 20 000 Євро), платник податку на прибуток 
на загальних підставах. 

Турист (споживач туристичних послуг) – особа, яка здійснює (планує здійснити) Тур та уклала та/або 
від імені якої укладено даний Договір. 

Туристичний продукт (Турпродукт) – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який 
поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації як на 
території України так і за її межами за визначеною ціною і може включати: - бронювання номерів в 
готелях; - харчування (на базі сніданки - BB, сніданки і вечері - НВ, сніданки, обіди та вечері - FВ або 
інше); - транспортні послуги з перевезення туристів і їх багажу в/до Країні (-и) перебування; - 
екскурсійне обслуговування; - організацію культурно-розважальних або спортивних заходів; - 
організацію інструкторів з різних видів спорту; - організацію прокату автомобіля; - інші туристичні 
послуги, які Туроператор пропонує для реалізації. 

Готель - готель, обраний Туристом для проживання. Категорія готелю, встановлюється місцевими 
органами сертифікації. У деяких країнах сертифікація готелів державними органами не здійснюється, 
і категорійність готелів встановлюється згідно з суб’єктивною оцінкою власника готелю або іншою 
уповноваженою особою готелю. 

Інші терміни, що вживаються у даному Договорі, зокрема, але не обмежуючись, типи розміщення 
у готелі, типи харчування, типи корпусів та номерів у готелі, розміщення номерів, абревіатури 
щодо надання послуг з перевезення, а також інші загальновживані абревіатури, що вживаються 
у туристичній діяльності, визначені на офіційному веб-сайті Туроператора www.tpg.ua у Розділі 
«АГЕНТСТВАМ» - «СЛОВНИК АГЕНТА». 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором Турагент зобов’язується забезпечити надання Замовнику Турпродукту, 
сформованого Туроператором, на умовах, визначених цим Договором, а Замовник Турпродукту 
зобов’язується своєчасно і в повному обсязі оплатити вартість Туру згідно з даним Договором.  

1.2. Турагент надає Замовнику Турпродукту вичерпні, своєчасні, достовірні відомості про склад і 
характеристики послуг, що входять до Турпродукту.  

1.3. Даний Договір є заявкою Туриста(ів) або іншого замовника Турпродукту на організацію Туру.  

1.4. Замовник Турпродукту не має права використовувати надані Туроператором туристичні послуги з 
метою від’їзду з місця постійного проживання для працевлаштування, здійснення оплачуваної або 
підприємницької діяльності, та/або з метою зміни громадянства або отримання виду на проживання 
чи права на роботу в іншій країні або в сімейних справах. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Турагент зобов'язується надати Тур, сформований Туроператором згідно параметрів заданих 
туристом при бронюванні туру. Інформація про зміни зазначеного часу відправлення трансферу 
надається Замовнику Турпродукту, зокрема, але не виключно, засобами мобільного зв’язку (в т.ч. 
шляхом направлення повідомлень у месенджери), на інформаційному табло на рецепції готелю, на 
офіційному веб-сайті туроператора. Екскурсійна програма Перелік та види екскурсій, час їх проведення 
при їх замовленні у Туроператора вказується у Програмі туру, що формується та видається 
Туроператором та є невід’ємною частиною цього Договору. Медичне страхування Туриста (-ів) та 
страхування від нещасного випадку, що підтверджується страховим полісом або Свідоцтвом страхової 
компанії ПрАТ «Європейське туристичне страхування» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Спаська, 5 , яке 
оформлюється безпосередньо Туроператором за допомогою програмного забезпечення «1С: 
Підприємство», доступ до друку якого надається Турагенту після надходження на поточних рахунок 
Туроператора повної оплати Туру. Даний Договір є заявкою Замовника Турпродукту на страхування 
Туриста і не потребує підписання додаткових документів. Турист вважається застрахованим з дати, 
вказаної в страховому полісі або Свідоцтві, страхування починає діяти від дати, вказаної в полісі або 
Свідоцтві. Підписанням цього Договору Турист засвідчує своє ознайомлення та згоду з умовами 
Генерального договору страхування G-10/13 від 11.04.2013 року, укладеного Туроператором зі 



страховою компанією ПрАТ «Європейське туристичне страхування» та Програмою страхування, які 
також розміщені на веб-сайті Туроператора www.tpg.ua та в куточку споживача Туроператора. За 
бажанням Замовника Турпродукту Туроператором можуть надаватися послуги з інших видів 
страхування. Замовник Турпродукту додатково замовляє добровільне страхування: страхування від 
нещасного випадку/ страхування цивільно-правової відповідальності/ страхування фінансових 
ризиків, пов’язаних із скасуванням або перериванням туристичної подорожі/ страхування багажу.  

2.1.3. Організувати для Туриста послуги Візової підтримки. 

2.1.4. Передати Туристу (-ам) всі необхідні документи, які надають йому право на одержання 
туристичних послуг не пізніше, ніж за 1 (один) день до Дати початку Туру або не пізніше, як за 2 
години до початку надання першої послуги, включеної до Туру, якщо документи передаються в місці 
початку подорожі (аеропорту, ж/д вокзалі тощо).  

2.1.5. У випадку неможливості забезпечення надання Туроператором значної частини Турпродукту 
відповідно до умов цього Договору, Туроператор вживає альтернативних заходів без покладення 
додаткових витрат на Турагента/Замовника Турпродукту, а в разі потреби – здійснює відшкодування 
різниці між вартістю Турпродукту, запропонованого в якості альтернативного, та Турпродукту, 
зазначеного в цьому Договорі (далі – Відшкодування різниці). Таке відшкодування може в тому числі 
здійснюватися Туроператором шляхом надання Туристу (-ам) без стягнення додаткової плати 
супутніх туристичних послуг в Країні перебування (екскурсійне обслуговування, святкової вечері 
тощо), надання покращеного типу розміщення та/або харчування у готелі, забезпечення послугами 
індивідуального трансферу або трансферу підвищеного рівня комфортності, забезпечення Туриста (-
ів) компліментом/бонусом від адміністрації готелю/транспортних компаній, підвищення класу 
авіаперевезення тощо. Якщо Турист відмовився скористатися Турпродуктом, запропонованим 
Туроператором в якості Відшкодування різниці, Туроператор звільняється від обов’язку здійснювати 
будь-яке інше (в т.ч. грошове) відшкодування різниці.  

2.1.6. До Дати початку Туру надавати Туристу повну та своєчасну інформацію, передбачену ст. 19-1 
Закону України “Про туризм”, зокрема, надати Туристу своєчасну, повну, достовірну, необхідну 
інформацію про Турпродукт, а саме: 

a. про основні вимоги до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд 
до Країни перебування та інших необхідних документів), у тому числі, інформацію щодо термінів їх 
оформлення; b. про Програму туристичного обслуговування; c. про характеристику транспортних 
засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі, інформацію про їх вид і категорію, терміни 
стикувань (сполучення) рейсів, правила та умови перевезення, а також іншу обов'язкову інформацію, 
передбачену кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу 
заброньованого Турпродукту), включаючи вартість авіаперевезення, розклад рейсів, а також 
інформацію, що при анулюванні авіаквитків на чартерні рейси їх вартість не повертається; d. про 
характеристику готелів, інших закладів розміщення Туриста, у тому числі, про їх місце розташування, 
класифікацію за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про 
підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила 
тимчасового проживання; e. про правила в'їзду до Країни перебування; f. про види і способи 
забезпечення харчування впродовж Туру; g. про види та тематику екскурсійного обслуговування, 
порядок зустрічей і проводів, супроводу Туриста; h. про Дату і час початку та закінчення Туру, його 
тривалість; i. відомості про мінімальну кількість Туристів у групі, терміни інформування Туриста про 
те, що Тур не відбудеться через недобір групи; j. відомості про страхову організацію, що здійснює 
страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових 
відшкодувань, порядок і умови їх виплати;  

k. про актуальну ціну Турпродукту і порядок здійснення оплати;  

l. про місце перебування організації (організацій), уповноваженої Туроператором на прийняття 
претензій Туриста впродовж Туру, а також про адреси і телефони українських дипломатичних 
установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі 
виникнення труднощів впродовж Туру.  

m. про медичні застереження стосовно здійснення Туру, у тому числі протипоказання через певні 
захворювання, особливості фізичного стану і віку Туристів для участі в Турі, а також про перелік країн 
ендемічних з малярії, про перелік країн, де розповсюджена стійкість збудників малярії до хлорофілу 
та інших препаратів згідно ст. 29, 30, 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», ст. 28 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», надати пам’ятку «Профілактика малярії»;  

n. про Туроператора, його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність у Туроператора ліцензії 
на здійснення туроператорської діяльності, про розмір фінансового забезпечення Туроператора, 



сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав 
споживачів; 

 o. про розмір фінансового забезпечення Турагента на випадок його неплатоспроможності чи 
визнання банкрутом, інформацію про банк або іншу кредитну установу, яка надала таке 
забезпечення;  

p. про те, що вартість послуг за цим Договором може бути змінена Туроператором/Турагентом в бік її 
збільшення не пізніше як за 20 днів до початку Туру в межах 5 % від загальної вартості послуг за цим 
Договором; q. а також іншу обов'язкову інформацію, передбачену Законом України «Про туризм», 
іншими нормативно-правовими актами.  

2.1.7. Повідомляти Туриста про час та дату вильоту повітряного судна або відправлення наземного 
транспорту (у випадку, якщо транспортні послуги включені до Туру). Турагент за 1 добу до дати 
вильоту повітряного судна зобов’язаний уточнювати час вильоту повітряного судна та доводити 
інформацію до Туриста. У разі невиконання даної умови Турагент самостійно несе відповідальність 
перед Туристом.  

2.1.8. Своєчасно повідомляти Туриста про всі зміни у Програмі та в умовах Туру, що відбулися 
внаслідок істотної зміни обставин, з яких Сторони виходили при укладенні цього Договору або 
внаслідок настання обставин непереборної сили. До істотних змін обставин належать: погіршення 
умов подорожі, зміна термінів подорожі; непередбачене збільшення транспортних тарифів; введення 
нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів; різка зміна 
курсу національних валют; інші підстави, за домовленістю сторін. 2.1.9. Перевіряти у Туриста 
наявність та правильність оформлення паспортів та інших документів для в’їзду і виїзду до/з Країни 
перебування. При цьому Турагент зобов’язується відмовляти Туристу в укладенні Договору на 
туристичне обслуговування, якщо: 

a. строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в’їзд до якої видана віза, є меншим за 
тривалість перебування Туриста у цій країні; 

b. строк чинності візи при в’їзді в Україну з моменту перетину кордону України є меншим за сім днів; 
c. віза використана за кількістю в’їздів (виїздів) до (з) Країни перебування; 

 d. строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону Країни перебування є меншим 
за строк, встановлений компетентними органами цієї країни;  

e. не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон 
України.  

2.1.10. Належним чином виконувати інші обов’язки за цим Договором. 

2.2. Турагент має право:  

2.2.1. Відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору у випадку порушення 
Туристом встановленого Договором порядку оплати, а також у випадках ненадання або 
несвоєчасного надання Туристом відомостей і документів, необхідних для виконання Договору, або 
порушення Туристом інших обов'язків, встановлених цим Договором із застосуванням наслідків, 
встановлених даним Договором. 

 2.2.2. У разі неможливості здійснення авіаперельоту рейсом, запропонованим 
Туроператором/Турагентом, Туроператор/Турагент забезпечує здійснення авіаперельоту до пункту 
призначення іншим рейсом та/або маршрутом. Зміна термінів подорожі у зв’язку із затримкою 
вильоту з причин, що не залежать від Туроператора, звільняє останнього від будь-якої 
відповідальності. Якщо Турист скористався запропонованими йому альтернативними послугами, 
послуги за Договором вважаються наданими належним чином.  

2.2.3. У випадку неможливості надання Туроператором значної частини Турпродукту згідно з 
акцептованою Заявкою, Туроператор/Турагент вживає альтернативних заходів без покладення 
додаткових витрат на Замовника Турпродукту, а в разі потреби – здійснює відшкодування різниці між 
вартістю Турпродукту, запропонованого в якості альтернативного, та Турпродукту, вказаного в 
акцептованій Заявці (далі – «Відшкодування різниці»). Таке відшкодування може в тому числі 
здійснюватися Туроператором/Турагентом шляхом надання Туристу (- ам) без стягнення додаткової 
плати супутніх туристичних послуг в Країні перебування (екскурсійне обслуговування, святкової 
вечері тощо), надання покращеного типу розміщення та/або харчування у готелі, забезпечення 
послугами індивідуального трансферу або трансферу підвищеного рівня комфортності, забезпечення 
Туриста (-ів) компліментом/бонусом від адміністрації готелю/транспортних компаній, підвищення 
класу авіаперевезення тощо. Якщо Турист відмовився скористатися Турпродуктом, запропонованим 



Туроператором/Турагентом в якості Відшкодування різниці, Туроператор/Турагент звільняється від 
обов’язку здійснювати будь-яке інше (в т.ч. грошове) Відшкодування різниці. 

2.3. Замовник Турпродукту зобов’язується:  

2.3.1. Здійснити своєчасну та повну оплату Турпродукту відповідно до розділу 3 Договору.  

2.3.2. У встановлений Турагентом строк, але не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до Дати 
початку туру, надати Турагенту/Туроператору комплект документів та інформацію, що необхідні для 
виконання даного Договору (у тому числі, закордонний паспорт, фотографії в необхідній кількості, 
анкетну інформацію тощо). 

 2.3.3. Надати Турагенту/Туроператору відомості щодо місця реєстрації (місця перебування) і номери 
телефонів, необхідні для оперативного зв’язку з Замовником Турпродукту. 

 2.3.4. Довести до відома Турагента до моменту оформлення документів та здійснення ним 
бронювання інформацію про обставини, що перешкоджають здійсненню Туру, до яких, в тому числі, 
але не обмежуючись, відносяться: 

a. різного роду захворювання Туриста і пов'язані з ними медичні протипоказання (у т. ч. стосовно 
різних видів пересування, зміни кліматичних умов, особливостей національної кухні, застосування 
лікарських засобів і т.п.);  

b. конфліктні ситуації з органами державної влади та управління, що призвели до заборони на в'їзд до 
певної держави або до групи країн; 

 c. обмеження на право виїзду з України;  

d. іноземне громадянство Туриста, наявність візового режиму між країною виїзду і країною, 
громадянином якої є Турист, у випадку якщо він не є громадянином України;  

e. необхідність отримання Туристом спеціальних дозволів або погоджень від третіх осіб або 
компетентних органів, в тому числі, але не виключно: згоди на виїзд дитини за кордон, отримання 
дитиною власного закордонного паспорта, отримання дозволу на вивіз зброї, дозволу на вивіз 
тварини, дозволу на вивезення художніх цінностей та інших дозволів та погоджень тощо. 
Невиконання даного обов’язку Туристом чи іншим Замовником Турпродукту звільняє 
Турагента/Туроператора від будь-якої відповідальності у випадку неможливості Туриста(ів) 
використати придбаний ним Тур в зв’язку з існування вищевказаних обставин. 

 2.3.5. Своєчасно (за день до Дати початку Туру) уточнити у Турагента час і місце вильоту, терміни 
здійснення Туру, розклад авіарейсів, місце і час збору групи, іншу інформацію, необхідну для 
реалізації Туру. Турист самостійно несе відповідальність за неможливість скористатися 
заброньованими туристичними послугами через нез’ясування актуальної інформації про умови 
організації Туру. 

 2.3.6. До Дати початку Туру отримати документи, необхідні для здійснення Туру в офісі Турагента (в 
деяких випадках - в аеропорту/на вокзалі у представника Туроператора або Турагента) або засобами 
електронної  пошти, оглянути зазначені документи та сповістити Турагента без зволікання про 
виявлені в документах недоліки. У разі незаявлення Замовником Турпродукту при отриманні 
документів про наявність у них недоліків, документи визнаються Сторонами такими, що сформовані 
належним чином.  

2.3.7. Своєчасно прибути в аеропорт або інше зазначене Турагентом/Туроператором місце зустрічі. 
Неявка або запізнення до відправлення за будь-яких причин прирівнюється до відмови Туриста від 
виконання Договору без звільнення від обов’язку виконання Замовником Турпродукту своїх 
зобов’язань в частині оплати Турпродукту та послуг Візової підтримки, а також відшкодування 
фактично здійснених витрат Турагента та Туроператора. Зміна строків Туру можлива тільки за 
попередньою письмовою згодою з Турагентом/Туроператором, за відсутності якої Туристу не буде 
надано розміщення в готелі при самостійному приїзді Туриста в готель раніше, чи пізніше 
узгодженого періоду.  

2.3.8. Дотримуватися правил перевезення пасажирів, ручної поклажі і багажу, встановлених 
перевізником, а також іншими транспортними статутами, кодексами та відповідними підзаконними 
актами.  

2.3.9. Дотримуватися правил виїзду з України і в'їзду в Україну, правил в'їзду до Країни перебування, 
виїзду з Країни перебування і правил перебування у Країні перебування, а також дотримуватися 
зазначених правил в країнах транзитного проїзду.  



2.3.10. Дотримуватися законодавства Країни перебування, поважати її соціальний устрій, звичаї, 
традиції, релігійні норми, а також дотримуватися загальноприйнятих у Країні перебування норм 
моралі.  

2.3.11. Дотримуватися під час Туру правил особистої безпеки. 2.3.12. Ставитися до майна третіх осіб з 
належною дбайливістю і обачністю, дотримувати встановлених третіми особами правила 
користування таким майном, не завдавати шкоди майну третіх осіб.  

2.3.13. Негайно інформувати Турагента/Туроператора, а також представників приймаючої сторони 
про ненадання або неналежне надання послуг, що входять до Турпродукту з боку третіх осіб.  

2.3.14. По завершенню Туру прибути або надати необхідні документи у визначені строки до 
посольства/консульства Країни перебування, яке видало візу, якщо це вимагалось умовами видачі 
візи. 

2.4. Замовник Турпродукту має право:  

2.4.1. Отримати при укладанні цього Договору інформацію, що надається Турагентом відповідно до 
вимог Закону України «Про туризм», Закону України «Про захист прав споживачів» та положень 
Договору.  

2.4.2. Скористатися Турпродуктом відповідно до акцептованої Туроператором та оплаченої Заявки.  

2.4.3. Відмовитися від виконання даного Договору за умови оплати Турагенту/Туроператору 
фактично понесених ними витрат за цим Договором. 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

3.1. Вартість Туру за цим Договором з урахуванням послуг Турагента наведена на веб-сайті 
Турагента  при бронюванні, і розраховується згідно з комерційним курсом Туроператора, розміщеним 
на офіційному веб-сайті Туроператора. Вартість Туру сплачується у гривнях за комерційним курсом 
Туроператора на день виставлення рахунку Туроператором. Вартість Туру автоматично змінюється в 
разі зміни комерційного курсу Туроператора на день здійснення повної оплати туру. Таке 
коригування не вважається змінами умов даного Договору.  

3.2. Вартість Туру та послуг Візової підтримки за цим Договором може бути змінена 
Туроператором/Турагентом в бік її збільшення не пізніше як за 20 днів до початку Туру в межах 5 % 
від загальної вартості послуг за цим Договором виключно у випадку істотних змін обставин: зміна 
термінів подорожі, непередбачене збільшення транспортних тарифів, введення нових або 
підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, різка (більше, ніж на 5 
%) зміна курсу національних валют, підвищення вартості туристичних послуг в країні відвідування, 
непередбачуване збільшення витрат Туроператора/Турагента на організацію туру.  

3.3. Замовник Турпродукту зобов’язаний своєчасно, у повному обсязі відповідно до умов цього 
Договору та виставленого рахунку оплатити вартість Турпродукту та послуг Візової підтримки, але в 
будь-якому разі у строк, не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) днів до Дати початку туру. У разі 
замовлення Турагентом у термін, менший, ніж за 14 (чотирнадцять) днів до Дати початку туру, повна 
оплата Турпродукту повинна бути здійснена протягом доби після Підтвердження Заявки 
Туроператором. В разі подання Заявки в період дії акційних пропозицій Туроператора, порядок та 
строки оплати визначаються відповідно до правил відповідної акції, затвердженої Туроператором та 
доведеної до відома Турагента. Інший порядок розрахунків за окремою Заявкою може бути 
узгоджений Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору. Датою оплати 
Турпродукту вважається дата надходження грошових коштів із відповідним призначенням платежу 
на розрахунковий рахунок Туроператора. У разі недотримання термінів оплати, зазначених у цьому 
пункті, Туроператор залишає за собою право анулювати Заявку як неоплачену.  

3.4. Форма розрахунку – готівкова чи безготівкова, за вибором Замовника Турпродукту.  

3.5. Якщо Туроператор перерахував за кордон валюту за вищим курсом по відношенню до гривні у 
порівнянні з комерційним курсом Туроператора, за яким здійснювалась оплата Туру за даним 
Договором, Замовник Турпродукту зобов’язується відшкодувати Туроператору витрати на придбання 
валюти в зумовленій різниці між валютними курсами. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ 

4.1. За невиконання, неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, 
передбачену чинним законодавством із врахуванням умов цього Договору.  

4.2. Турагент зобов’язується відшкодувати власними силами та за власний рахунок будь-які збитки, 
завдані Замовнику Турпродукту ненаданням або наданням неповної та недостовірної інформації, 
визначеної даним Договором. 



4.3. Турист(-и) має(ють) право відмовитись від одержання послуг (здійснити Ануляцію Туру), в тому 
числі у випадку відмови посольства Країни перебування у видачі візи або невидачі візи до Дати 
початку Туру, відшкодувавши фактичні витрати, які вже поніс Турагент/Туроператор на момент 
Ануляції Туру, у такому розмірі: незалежно від строку відмови від одержання туристичних послуг – 
штраф у розмірі 50 (п’ятдесят) Євро, який відшкодовується Турагентом у гривнях згідно з 
комерційним курсом Туроператора на дату відмови Турагента від одержання туристичних послуг, а 
також: 

a. при відмові більше ніж за 30 діб до Дати початку Туру – штраф у розмірі 15% від вартості 
Турпродукту;  

b. при відмові за 29 – 20 діб до Дати початку Туру – штраф у розмірі 50% від вартості Турпродукту;  

c. при відмові за 19-15 діб до Дати початку Туру – штраф у розмірі 80% вартості Турпродукту;  

d. при відмові за 14 діб і менше до Дати початку Туру – штраф у розмірі 100% вартості Турпродукт.  

4.4. При відмові від однієї/всіх туристичних послуг, які включаються до Турпродукту, та/або послуг 
Візової підтримки, строки надання яких випадають на період Високого сезону (період з 20 грудня по 
15 січня, з 10 лютого по 10 березня, з 25 квітня по 15 травня, з 25 липня по 31 серпня), а також і поза 
термінами початку та закінчення Високого сезону, але у період проведення виставок, ярмарків, 
спортивних та інших масових заходів, святкування національних свят країни тимчасового 
перебування, фактичні витрати, які вже поніс Турагент/Туроператор, встановлюються у таких 
розмірах: незалежно від строку відмови від одержання туристичних послуг – штраф у розмірі 50 
(п’ятдесят) Євро, який відшкодовується Турагентом у гривнях згідно з комерційним курсом 
Туроператора на дату відмови Турагента від одержання туристичних послуг, а також: 

a. при відмові більше ніж за 60 діб до Дати початку Туру – штраф у розмірі 15 % від вартості 
Турпродукту;  

b. при відмові за 60- 30 діб до Дати початку Туру – штраф у розмірі 40% від вартості Турпродукту; c. 
при відмові за 30 діб і менше до Дати початку Туру – штраф у розмірі 100% від вартості Турпродукту. 
Туроператором можуть встановлюватися відмінні від визначених у даному пункті дати Високого 
сезону залежно від напрямку подорожування. Актуальна інформація про дати Високого сезону 
розміщується Туроператором на офіційному веб-сайті.  

4.5. При організації перевезення чартерним рейсом вартість авіаквитків на чартерні авіарейси є 
таким, що не повертається.  

4.6. У випадку внесення Замовником Турпродукту змін у вже заброньований Тур (зміна прізвища, 
імені, термінів подорожі, умов проживання, перевезення, тощо) Сторони вважатимуть такі дії 
відмовою Туриста від попередньо замовлених послуг (Ануляція Туру) та одночасне замовлення 
іншого Туру, що не звільняє Туриста від відшкодування витрат Туроператора, визначених даним 
Договором.  

4.7. Несвоєчасна або неповна оплата Замовником Турпродукту грошових коштів за цим Договором, 
неподання або несвоєчасне подання витребуваних Турагентом документів, необхідних для 
виконання Договору, розглядаються Сторонами як одностороння відмова Замовника Турпродукту від 
виконання Договору із застосуванням наслідків, передбачених пп. 4.3, 4.4 Договору. 

 4.8. Турагент/Туроператор не відповідають перед Замовником Турпродукту за негативні наслідки й 
збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза межами компетенції 
Турагента/Туроператора, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме: 

a. за дії перевізників (зміна, скасування, перенесення, затримка відправлення авіарейсів, поїздів, 
автобусів та інших транспортних засобів), за збереження, втрату або пошкодження багажу, вантажу, 
цінностей і документів туристів протягом усієї тривалості їхньої поїздки. У цих випадках 
відповідальність перед туристами несуть авіаційні, залізничні й морські перевізники у відповідності з 
міжнародними правилами, чинним законодавством України та цим Договором.  

b. Зокрема, але не виключно, у випадку зміни, скасування, перенесення, затримки відправлення 
авіарейсу, відповідальність за наслідки, які можуть мати місце внаслідок таких дій, несе 
відповідальність авіакомпанія. 

 c. Договір повітряного або залізничного перевезення пасажира - авіаквиток, залізничний квиток, 
інший перевізний документ, виписаний на ім'я Туриста - є самостійним договором Туриста 
(пасажира) з перевізником. Претензії по якості послуг, наданих перевізником, Турист має право 
пред'явити безпосередньо до перевізника.  

d. за дії страхових організацій;  



e. за дії митних, імміграційний та інших органів державної влади, в тому числі, але не виключно, за 
відмову посольства країни відвідування у видачі візи Туристу, чи їх невидачі до дати початку Туру; 

 f. за достовірність відомостей у документах та правильність оформлення документів Туриста, які 
надаються Турагенту/Туроператору.  

g. за наслідки, які настали у зв’язку з неможливістю перетину туристом кордону будь-якої держави 
внаслідок визнанням документів туриста нечинними та/або такими, що не відповідають діючим 
законодавчим вимогам, та/або у разі відсутності будь-яких документів туриста, необхідних для 
здійснення перетину кордону; 

h. за наслідки, які настали у зв’язку з відсутністю у Туриста проїзних та інших документів, виданих 
йому Туроператором або Турагентом;  

i. за наслідки порушення Туристом митних і прикордонних правил, правил проїзду і провезення 
багажу, порушення правил поведінки та користування транспортними засобами, правил перебування 
у готелі та інших місцях розміщення, а також за порушення інших вимог законодавства країни 
перебування та загальноприйнятих норм моралі. Туроператор не несе відповідальність за 
неможливість виїзду туристів у зв'язку з наявністю у них невиконаних зобов'язань з оплати 
аліментів, не сплачених штрафів, не сплачених податків, чи інших невиконаних зобов’язань. 

 j. Турист самостійно несе відповідальність за додержання обов’язків, що передбачені законодавством 
України і країни перебування. Турист зобов’язаний відшкодувати збитки та (або) шкоду, та (або) 
штрафні санкції, які поніс Турагент/Туроператор у зв’язку з порушенням Туристом законодавства 
України, законодавства приймаючої сторони, в тому числі правил та строків перебування на території 
Країни перебування, правил проживання в готелі, загальноприйнятих норм моралі, а також у зв’язку з 
іншими винними або необережними діями Туриста, у повному обсязі.  

k. за неявку або запізнення Туриста на реєстрацію до місця відправлення (аеропорт, 
залізничний/морський/річковий вокзал, автовокзал тощо), до місця збору групи та місця зустрічі з 
представником компаній по організації туру. 

 4.9. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань 
за Договором у разі, якщо таке невиконання викликане обставинами непереборної сили. Під 
обставинами непереборної сили в цьому Договорі слід розуміти стихійні лиха (повені, виверження 
вулканів, землетруси і т.д.), страйки, революції, військові дії, оголошена та неоголошена війна, 
терористичні акти, протиправні дії/бездіяльність/рішення компетентних державних органів України 
та Країни перебування, протиправні дії третіх осіб, невиконання договору третіми особами, відмова 
пропустити Туриста через державний кордон України та/або Країни перебування, крім випадків, 
якщо така відмова викликаний виною Туроператора/Турагента, а також інші обставини (та їх 
наслідки), що стали причиною невиконання Туроператором (його контрагентами) та Турагентом 
умов даного Договору при умові, що вказані обставини не могли бути усунені сторонами, виникли 
поза їх волею та не могли бути прямо передбачені ними при укладанні цього Договору. Сторона, яка 
не може виконати своїх зобов'язань за Договором, повинна інформувати іншу сторону в письмовій 
формі протягом 24 годин. Разом з тим форс-мажор не є підставою для розірвання Договору і 
невиконання грошових зобов'язань за даним Договором. Сторони підтверджують дію обставин 
непереборної сили документом, виданим компетентним державним органом. У разі Ануляції Заявки 
Турагентом внаслідок настання обставин непереборної сили Турагент зобов’язаний відшкодувати всі 
понесені Туроператором збитки у зв’язку з такою Ануляцією. 

 4.10. Туроператор/Турагент не несе відповідальності у випадку неможливості Туриста скористатися 
заброньованим Турпродуктом (повністю або частково) внаслідок несприятливих погодних явищ, при 
цьому Туроператор вживає всіх залежних від нього оперативних заходів з метою продовження 
Туристом Туру. 

 4.11. У випадку ненадання (прострочення надання) Туроператором/Турагентом всіх або частини 
послуг, які входять в замовлений Турпродукт за цим Договором, Турагент/Туроператор сплачує 
Замовнику Турпродукту неустойку в розмірі 0,01% від вартості ненаданих послуг, за кожен день 
прострочення надання відповідних послуг, але в будь-якому випадку не більше 2 000 (двох тисяч) 
гривень. Розмір неустойки за цим Договором має виключний характер.  

4.12. Будь-яка інформація, яка стане відомою під час укладення, виконання, припинення цього 
Договору однією зі Сторін про діяльність іншої Сторони або її партнерів, є інформацією, що становить 
комерційну таємницю і носить конфіденційний характер (далі – «Конфіденційна інформація»). При 
будь-якому розголошенні Конфіденційної інформації Сторона зобов'язується негайно письмово 
інформувати іншу Сторону. Конфіденційна інформація не може бути передана Стороною третім 
особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків передачі такої 



інформації з метою виконання цього Договору. У разі неправомірного розголошення Конфіденційної 
інформації Сторона, яка розголосила інформацію, зобов'язується відшкодувати другій стороні збитки, 
пов'язані з таким неправомірним розголошенням, а також виплатити штраф у розмірі 20 000 
(двадцять тисяч) гривень.  

4.13. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за відмову посольства країни відвідування в 
видачі візи. При відмові посольства в видачі візи консульський/візовий збір або вартість послуг 
Візової підтримки (якщо такі мали місце відповідно до даного Договору) Туристу не повертається. 

 4.14. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за 
оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми 
інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг. 

 4.15. Турист самостійно несе відповідальність за додержання обов’язків, що передбачені 
законодавством України і Країни перебування. Турист зобов’язаний відшкодувати збитки та (або) 
шкоду, та (або) штрафні санкції, які поніс Туроператор у зв’язку з порушенням Туристом 
законодавства України, законодавства приймаючої сторони, правил проживання в готелі, 
загальноприйнятих норм моралі, а також у зв’язку з іншими винними або необережними діями 
Туриста, у повному обсязі.  

4.16. Турагент/Туроператор не несе відповідальності у випадку депортації Туриста з причин, не 
пов’язаних з виконанням Турагентом/Туроператором своїх зобов’язань за цим Договором. У разі 
понесення Турагентом/Туроператором збитків, пов’язаних з депортацією Туриста, Турист 
зобов’язаний відшкодувати такі збитки в повному обсязі. 

4.17. Замовник Турпродукту несе відповідальність за правильність оформлення та достовірність 
документів, наданих Турагенту/Туроператору для надання туристичних послуг, включених до 
Турпродукту та послуг Візової підтримки.  

4.18. Турагент та Туроператор не несуть відповідальності за втрату, пошкодження, викрадення, 
знищення майна, яке слідує та перебуває з Туристом в місці споживання Турпродукту та в будь-якому 
іншому місці.  

4.19. Туроператор/Турагент не несе відповідальності за невідповідність наданого Турпродукту 
сподіванням Туриста та/або відповідно за незадоволення від наданих послуг, оскільки уява кожної 
конкретної особи носить особистий та суб’єктивний характер і не може відповідати 
загальноприйнятим нормам у тому числі затвердженим законодавством відповідної країни.  

4.20. Турагент/Туроператор не несе будь-якої відповідальності за невиконання, неналежне 
виконання умов цього Договору, в разі, якщо таке невиконання було викликане невиконанням 
Туристом своїх зобов’язань по Договору, порушенням Туристом законодавства України та (або) 
Країни відвідування. 

 4.21. Турагент/Туроператор не несе відповідальність за скасування чи зміну часу 
відправлення/прибуття транспортних засобів та пов’язані із цим зміни обсягу і строків Туру. 
Відповідно до Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених Наказом Міністерства 
інфраструктури України від 30.11.2012 N 735 квиток є підтвердженням укладення договору 
перевезення, тому відповідальність перед туристом відповідно до правил пасажирських перевезень 
несуть авіакомпанії й інші транспортні компанії та інші треті особи відповідно до законодавства, 
Туроператор/Турагент не несе відповідальності за неявку чи запізнення Туриста на реєстрацію в 
аеропорт відправлення; за відсутність у Туриста відповідних документів виданих 
Туроператором/Турагентом; за зняття Туриста з рейсу під час проходження митного і прикордонного 
контролю, а також за розпорядженням місцевої влади и інших установ, організацій.  

4.22. В разі понесення Туроператором/Турагентом збитків, пов’язаних з порушенням Туристом 
законодавства та інших правил Країни перебування, Турист зобов’язаний відшкодувати такі збитки в 
повному обсязі. 

5. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. При наявності будь-яких зауважень щодо якості послуг, що надаються протягом Туру і 
перераховані у Договорі, або зауважень щодо дій третіх осіб, які безпосередньо надають послуги 
Туристу, останній має негайно звернутися до Турагента/Туроператора та представника приймаючої 
сторони в Країні перебування за телефонами, вказаними в цьому Договорі та додатках до нього або у 
Ваучері, або у Програмі туру, або у Пам’ятці, або розміщеними на веб-сайті Туроператора, чи 
повідомленими Туристу в інший спосіб.  

5.2. У випадку не врегулювання проблемної ситуації на місці, претензії до якості Туристичного 
продукту пред'являються Туристом у письмовій формі протягом 14 днів з дня завершення туру. 



Турагент протягом 3 (трьох) днів з моменту її отримання, направляє претензію разом із доданими до 
неї документами Туроператору із супровідним листом. У претензії обов’язково вказуються: прізвище, 
ім'я та по батькові туриста; номер договору про туристичне обслуговування і дата його укладення; 
найменування Турагента; інформація про обставини (факти) та докази, що свідчать про наявність в 
туристичному продукті істотних недоліків, включаючи суттєві порушення вимог до якості 
туристичного продукту; розмір грошових коштів, що підлягають сплаті туристу в відшкодування 
понесених збитків. До претензії додаються: копія договору Туриста з Турагентом; копії документів, 
що підтверджують реальні збитки, понесені Туристом. 

 5.3. Претензія Туриста про ненадання (неналежне надання) послуги, що входить до складу 
Турпродукту, вважається необґрунтованою, якщо Турист скористався альтернативною послугою, 
запропонованою йому замість тієї, яка з тих, чи інших причин не могла бути надана. Послуга в даному 
випадку вважається наданою належним чином.  

5.4. У разі виникнення спору за Договором між Туристом і Турагентом Сторони докладуть всіх зусиль 
для того, щоб вирішити конфліктну ситуацію шляхом переговорів.  

5.5. У разі недосягнення згоди в результаті переговорів, спір вирішується в суді за місцем 
знаходження Туроператора.  

5.6. У разі якщо дії Туриста завдали шкоди Турагенту/Туроператору та третім особам, з Замовника 
Турпродукту стягуються збитки у розмірах і в порядку, передбачених законодавством. 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Цей Договір опублікований на веб-сайті farvater.travel та акцептується 
(підписується/укладається)  шляхом проставляння відповідної відмітки в процесі бронювання туру 
на веб-сайті Турагента.   

6.2. Всі додатки і доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною  

Невід’ємною частиною цього Договору є: 

• Програма туристичного обслуговування (Додаток 1); 

• Пам’ятка туриста (Додаток 2).  

Доступ до друку даних документів надається Туроператором після надходження на його поточний 
рахунок повної оплати Туру, їх типові форми розміщені на офіційному веб-сайті Туроператора у 
розділі відповідної країни перебування.  

6.3. Підписанням даного Договору Замовник Турпродукту підтверджує, що отримав повну, актуальну 
та достовірну інформацію про умови надання туристичних послуг в обсязі не меншому, аніж 
передбаченому статтею 19-1 Закону України “Про туризм”. Сторони дійшли згоди про те, що 
підтвердженням згоди Туриста (-ів) з остаточними умовами Туру є їх фактичні дії – вирушення у Тур 
(початок споживання Туристом (-ами) Турпродукту Туроператора). Сторони даним свідчать, що 
Турист був ознайомлений з елементами ризику кожної конкретної туристичної послуги та із 
засобами їх запобігання, пам’яткою щодо профілактики малярії, протималярійними препаратами, що 
використовуються з метою профілактики захворювання на малярію, переліком країн, де реєструється 
стійкість збудника малярії до хлорохіну, а також переліком країн, ендемічних з малярії та отримав 
належну інформацію про організацію туру, його права, обов’язки та правила поведінки, умови 
страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг та про правила 
перетинання державного кордону. Турист підтверджує ознайомлення з інформацією про необхідні 
для виїзду паспортні та візові документи та підстави відмови у в’їзді,  

6.4. Замовник Турпродукту попереджений і згоден з тим, що у випадку настання об’єктивних 
причин/обставин можлива заміна Туроператором/Турагентом послуг, що входять у Турпродукт за 
акцептованою Заявкою Турагента (у тому числі заміна місця розміщення, перевізника, типу 
повітряного судна), на альтернативні послуги без погіршення якості та рівня обслуговування.  

6.5. Замовник Турпродукту зобов’язується після надання туристичних послуг за даним Договором 
підписати Акт про надання послуг в офісі Турагента. У випадку не підписання або відмови від 
підписання Акту, послуги по закінченню вказаного строку вважаються наданими в повному обсязі, а 
Акт вважається таким, що підписаний обома Сторонами.  

6.6. Будь-які зміни і доповнення до Договору дійсні лише за умови, якщо вони вчинені в межах умов 
цього договору та підтверджені Замовником шляхом оплати наданих послуг. 

6.7. Надані туристом персональні дані для укладення цього Договору, використовуються 
Туроператором для формування цього Договору та супровідних документів для здійснення 
туристичної подорожі, а також для здійснення дій, пов’язаних з виконанням цього Договору. 



Підписанням цього Договору Турист надає згоду та підтверджує надання згоди особами, що 
подорожують з ним, на передачу його/їх персональних даних третім особам виключно з метою 
формування туристичного продукту та надання туристичних послуг Вказані дані не 
використовуються Туроператором для формування бази персональних даних чи обробки 
персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».  

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ: 
Назва: ТОВ «Фарватер Тревел» 
Адреса: м.Ужгород, вул. Корзо, 7/7 
Тел.: (050) 432-70-70 
e-mail: tb@farvater.com.ua 
ЄДРПОУ: 38889745 
IBAN № UA243052990000026000023601230 
в АТ КБ «ПриватБанк» 
Директор: Мельничук Ю.В. 
 

 

 

ПРОФІЛАКТИКА МАЛЯРІЇ  
(Пам'ятка для тих, хто від'їжджає за кордон)* 
Малярія - паразитарне захворювання, збудником якого є найпростіші (плазмодії малярії), що передаються від 

хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Хвороба найбільш поширена в країнах з тропічним 

кліматом. Захворювання часто починається з нездужання, слабкості, розбитості, головного болю, болю в м'язах, 

суглобах, попереку, сухості в роті, потім періодично підвищується температура тіла, з'являються блювота, розлади 

травлення (пронос), кашель, порушення з боку нервової та інших систем організму. За тяжкого злоякісного 

перебігу хвороба може закінчитись смертю.  
ЗАХВОРЮВАННЯ МАЛЯРІЄЮ МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ!  
ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ - ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИМАЛЯРІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ЗАХИСТ ВІД 

УКУСІВ КОМАРІВ!  
Найпоширенішим протималярійними препаратом є делагіл(хлорохін), застосування якого треба починати за 

тиждень до виїзду. Доза - 2 таблетки по 0,25 г або 1 таблетка по 0,5 г на добу, препарат приймають 2 дні поспіль. У 

період перебування в місцевості високого ризику зараження малярією застосовують 0,5 г один раз на тиждень. 

Дітям препарат призначають згідно з віковими дозами після консультації з лікарем.  
В країнах, де циркулюють стійкі до делагілу (хлорохіну) збудники малярії, для профілактики застосовують 

препарати ларіам (мефлохін), малоприм: по 1 таблетці щотижня до 6-и місяців із подальшою заміною 

препарату на делагіл. Дітям препарат призначають відповідно до вікової дози після консультації з лікарем - 

інфекціоністом або паразитологом.  
Після прибуття до країни призначення доцільно проконсультуватися з лікарем посольства про необхідність 

хіміопрофілактики малярії в безпосередньому місці перебування, термінах її проведення, а також про 

протималярійні препарати, що можна придбати в місцевій аптечній мережі, схеми і дози їх застосування.  
Захист від укусів комарів належить здійснювати як під час перебування в приміщенні, так і поза ним. Малярійні 

комарі нападають на людину найчастіше ввечері, з настанням сутінок та вночі. У цей час бажано носити одяг, що 

прикривав би більшу частину тіла (комбінезони, одяг з довгими рукавами, довгі брюки тощо). Відкриті частини 

тіла, особливо під час перебування поза приміщенням в сутінках, для запобігання нападу комарів слід змащувати 

репелентами у вигляді кремів, спиртових розчинів, аерозолів, що дозволені Міністерством охорони здоров'я 

України для використання.  
У сутінки бажано перебувати у приміщенні, недосяжному для проникнення комарів, оснащеному кондиціонером. 

Для попередження проникнення комарів до приміщення двері й вікна повинні мати захисні сітки. Спати слід під 

сітчатою запоною, краї якої треба старанно заправити під матрац. При виявленні комарів, що залетіли до 

помешкання, їх знищують механічно або за допомогою аерозольних інсектицидів, електрофумігаторів та 

антимоскітних спіралей. Житлові приміщення рекомендується щоденно ввечері обробляти аерозолем, по 

можливості таким, що містить синтетичні піретроїди. Після експозиції (застосування) інсектициду протягом 20 - 

30 хвилин приміщення слід провітрити, не знімаючи захисних сіток з вікон і дверей. Доцільно також обробити 

інсектицидами та репелентами запони, сітки на дверях та вікнах (незалежно від наявності кондиціонерів). Не 

рекомендується користуватись духами, одеколонами та іншими подібними засобами.  
Після повернення в Україну (країну постійного перебування) необхідно негайно повідомити дільничного лікаря 

про Ваше прибуття з тропічних країн. Застосування вживання протималярійного препарату слід продовжувати ще 

протягом 4-х тижнів після виїзду з малярійної місцевості, оскільки за відсутності хіміопрофілактики в цей період 

існує найбільша вірогідність виникнення особливо небезпечної злоякісної форми тропічної малярії.  
В окремих випадках захворювання на малярію може виникнути у більш пізні терміни, навіть при застосуванні 

протималярійних препаратів. Тому при нездужанні, що супроводжується підвищенням температури, потрібно 

негайно звернутися до лікаря. Протягом 3-х років після повернення з ендемічних країн додому при будь-якому 



захворюванні нагадуйте лікарю, який Вас лікує, про Ваше перебування у тропіках, незалежно від попередніх 

показників дослідження крові на малярію.  
ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО ЧИМ РЕТЕЛЬНІШЕ І ЧІТКІШЕ ВИ БУДЕТЕ ВИКОНУВАТИ ПРАВИЛА 

ПРОФІЛАКТИКИ МАЛЯРІЇ, ТИМ МЕНША БУДЕ ВІРОГІДНІСТЬ ЗАХВОРІТИ ЦІЄЮ НЕБЕЗПЕЧНОЮ 

ХВОРОБОЮ!  
* Пам'ятка розроблена фахівцями паразитологічного відділу ЦСЕС МОЗ України за матеріалами ІМПІТМ ім. Є. І. 

Марциновського (Москва)  
 


