
 
 

ДОГОВІР ПКБЙІЧНОЇ ОУДРТИ ПРО ТКРИСТИЧНД 
ОБСЙКГОВКВАННЯ 

й.Кжїб 
 

Тобаржсмбо е оайедекою біглобігаиькісмю «Фарбамер Требеи», язе є 
Ттравекмой, Ікмеркем-йаваежк язово роемаробакжй ка гойеккойт ійекі 
farvater.travel, б осоаі гжрезмора Меиькжптз Юиіаккж Воиогжйжрібкж, 
со гіє ка лігсмабі Смамтма, ійекобакжй кагаиі «Вжзокабеоь», лтаиізтє 
говобір лтаиіпкої онермж лро гжсмакоійке мтржсмжпке оаситвобтбаккя. 
 

1. ВИЗНАЧДННЯ ТДРМІНІВ 

1.1. Довобір  - Птаиіпка онерма (гаиі - «Онерма») - лтаиіпка лролоежоія 
Вжзокабоя, агресобака кебжекапекойт зоит осіа, яза кеоауігка  гия 
мово, соа тзиасмж е Вжзокабоей говобір лро мтржсмжпке 
оаситвобтбаккя гжсмакоійкжй слосоаой (гаиі - «Довобір») ка тйобау, 
со йісмямься б оій Онермі, бзиюпаюпж бсі Догамзж. 
1.2. Зайобиеккя мтржсмжпкої логороді ка саймі Ікмеркем-йаваежкт - 
ларайемрж мтржсмжпкої логороді еаекапекі Киієкмой лрж онорйиеккі 
арокюбаккя мтржсмжпкої логороді ка саймі Ікмеркем-йаваежкт.  
1.3. Сайм Ікмеркем-йаваежкт – сайм б йереді Ікмеркем, со роейісекжй 
еа агресою:www.farvater.travel 
1.4. Ттржсмжпка логород (лрогтзм, лтмібза) - еайобиекжй зойлиезс 
мтржсмжпкжу лоситв е еааеелепеккя лерестбаккя Киієкма ло йаррртмт 
ма йово лроджбаккя т вомеияу, ма ікрі лоситвж ке лоб`яеакі е 
лерестбаккяй ма роейісеккяй, мазі яз - смраутбаккя, бігбігтбаккя 
оа`єзміб зтиьмтрж, мосо, бзиюпає бармісмь мтржсмжпкжу лоситв 
Ттравекма. 
1.5. Ттржсмжпкі лоситвж Ттравекма - ое лоситвж е арокюбаккя 
мтржсмжпкої логороді т Ттролерамора. 
1.6. Койероійкжй зтрс Ттролерамора - вроробжй езбібаиекм б 
каоіокаиькій баиюмі Узраїкж го 1 (огково) гоиара США аао 1 (огково) 
єбро, язжй бжекапаємься Ттролераморой б еаиедкосмі біг зтрст 
Наоіокаиьково Бакзт Узраїкж ка гекь бжсмабиеккя рауткзт, 
лойкодекжй ка лолрабопкжй зоеніоієкм, бсмакобиекжй Ттролераморой 
і лоб`яеакжй е бжмрамайж ка лробегеккя аакзібсьзжу олераоій. 
Койероійкжй зтрс Ттролерамора бзаеакжй ка йово саймі. 
1.7. Киієкм - ніежпка пж юржгжпка осоаа, е язжй Ттравекм біг ійекі 
Ттролерамора тзиагає говобір лро кагаккя мтржсмжпкжу лоситв. 
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1.8. Cashback - еаоуопеккя тпаскжзіб Азоії гия лржгааккя Ттржсмжпкжу 
логородей перее Сайм. 
 

2. ПРДДМДТ ДОГОВОРК 

2.1. Вжзокабеоь еа гортпеккяй Киієкма лржййає ка сеае еоаоб’яеаккя 
еааеелепжмж арокюбаккя ма олиамт мтржсмжпкої логороді е 
ларайемрайж бзаеакжйж б еаябоі Киієкма ка саймі (а сайе - калряйоз, 
Ттролерамор, аеролормж бжиьомт ма лржиьомт, вомеиь, роейісеккя, 
замеворія койера, мжл уарптбаккя); а мазод омржйаккя і лерегапт 
Киієкмт бжїекжу ма б’їекжу гозтйекміб б еаиедкосмі біг еайобиеккя гия 
егійскеккя мтржсмжпкої логороді б лорягзт і ка тйобау, бжекапекжу 
ожй Довоборой, а Киієкм еоаоб’яеакжй олиамжмж лігіаракт  і 
еайобиект  мтржсмжпкт логород б лобкойт оасяеі. 
 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Вжзокабеоь еоаоб’яеакжй: 
3.1.1. У біглобігкосмі е гакжй Довоборой, еаарокюбамж мтржсмжпкт 
логород, оаракт Киієкмой. 
3.1.2. Заарокюбамж, олиамжмж, омржйамж лроїекі гозтйекмж ма лерегамж 
їу Киієкмт еа голойовою еасоаіб еиезмроккої лормж аао осоажсмо ке 
ліекіре лопамзт мтржсмжпкої логороді б еаиедкосмі біг паст 
арокюбаккя мтржсмжпкої лтмібзж. 
3.1.3. Нагабамж Киієкмт кеоауігкт ікнорйаоію лро мтржсмжпкт логород, 
снорйобакт Ттролераморой. 
3.1.4. Сбоєпаско ікнорйтбамж Киієкма сого ейік бармосмі мтржсмжпкої 
логороді, її мржбаиосмі, тйоб лереиьомт, лроджбаккя, уарптбаккя, а 
мазод ейік лроврайж лоситв. 
3.2. Киієкм еоаоб'яетємься: 
3.2.1. Вжзоктбамж тйобж, лерегаапекі ожй Довоборой. 
3.2.2. Олиамжмж бармісмь мтржсмжпкої логороді. 
3.2.3. Нагамж Вжзокабою гійскжй еазоргоккжй ласлорм і бсі кеоауігкі 
госмобіркі гозтйекмж гия онорйиеккя біеж т смрозж, кеоауігкі гия 
бжвомобиеккя біеж, еаябиекі бжйовайж лосоиьсмба зодкої зокзремкої 
зраїкж. 
3.2.4. Пржатмж б йісое еаорт гия мракснерт - леребеееккя каеейкжй 
мракслормой (язсо мракснер буогжмь го лаземт лоситв) б лржекапект 
вогжкт, лро со Киієкм лобігойияємься Вжзокабоей ке ліекіре, кід еа 
гоат го еалиакобакої гамж біг’їегт. 
3.2.5. Пржатмж го аеролормт ка реєсмраоію ке ліекіре, кід еа 2 аао 3 
вогжкж го бжиьомт иімаза гия логаиьрово сайосмійково лроуогдеккя 
лржзоргокково ма йжмково зокмроию. 



3.2.6. Домржйтбамжсь лржзоргоккжу ма лрабжи біеобово реджйт 
Узраїкж ма зраїкж, го язої логородтє, лрабжи абіазойлакії е 
леребеееккя аавадт мосо. 
3.2.7. Не лортртбамж лраба ма ікмересж ікржу осіа, бжйовж еазокіб, язі 
гіюмь ка мержморії зраїкж лереатбаккя. 
3.2.8. Олиамжмж го бжїегт е вомеию рауткоз еа зоржсмтбаккя йікі-аарой, 
сейной б койері мосо, меиеноккі леревоборж ма ікрі гогамзобі лоситвж 
вомеию. 
3.2.9. Домржйтбамжся ліг пас логороді лрабжи осоажсмої аеелезж. 
3.2.10. Киієкм аере ка сеае бсю біглобігаиькісмь, бзиюпаюпж нікаксобт, 
еа атгь-язі бпжкекі кжй гії пж ріреккя, со лржййаюмься кжй е лржбогт 
аао ліг пас логороді. 
3.2.11. Язсо го лаземт еайобиекжу зиієкмой лоситв ке буогжмь 
смрауобжй лоиіс, мо Киієкм еоаоб'яетємься лржгаамж йово гогамзобо. 
 

4. ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ  ТА ПОРЯДОК 
РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Вармісмь мтржсмжпкої логороді еа ожй говоборой, бзаеака ка беа-
рестрсі Вжзокабоя, бжрауобтємься б каоіокаиькій баиюмі евігко 
зойероійково зтрст Ттролерамора вржбкі го ікоеейкої баиюмж ка гекь 
олиамж, б мойт пжсиі еа мтржсмжпкт логород мтролерамора ма 
мтржсмжпкі лоситвж мтржсмжпково авекма.  
4.2. Киієкм лобжкек слиамжмж бармісмь мтржсмжпкої логороді, бжекапект 
л.4.1 оьово Довоборт, б лобкойт оасяеі. 
4.3. Киієкм егійскює олиамт бармосмі мтржсмжпкої логороді рияуой 
лерерауткзт зорміб, евігко бжсмабиекжу рауткзіб, аао лиамідкою 
зармзою ка саймі Вжзокабоя. 
4.4. Всі зормж, омржйакі Вжзокабоей ка лігсмабі гаково Довоборт, зрій 
авекмсьзої бжкаворогж (мтржсмжпкжу лоситв), ке каиедамь Вжзокабоебі і 
є мракежмкжйж ма лігияваюмь логаиьройт лерераутбаккю евігко е 
тйобайж ма б лорягзт, бсмакобиекжйж авекмсьзжй говоборой е 
Ттролераморой. 
4.5. Сморокж ловогжиж, со лісия тзиагаккя гаково Довоборт, бармісмь 
мтржсмжпкої логороді йоде атмж ейікека т бжлагзт ейікж зойероійково 
зтрст Ттролерамора вржбкі го ікоеейкої баиюмж, б язій роерауобака 
бармісмь мтржсмжпкої логороді Ттролераморой. 
4.6. Койероійкжй зтрс вржбкі го ікоеейкої баиюмж, б язій роерауобака 
бармісмь мтржсмжпкої логороді, бсмакобиюємься Ттролераморой, т 
язово еаарокьобако мтр. 
4.7. Киієкм слиаптє бармісмь мтржсмжпкої лтмібзж т роейірі біг 25 го 
100% еаиедкосмо біг ларайемріб оаракої логороді (гамж бжиьомт, 
зокоелоії вомеию, лрабжи Ттролерамора мосо). 
 



5. КМОВИ ВИКОНАННЯ ДОРКЧДННЯ 

5.1. Вжзокабеоь егійскює арокюбаккя оараково Киієкмой мтрт лісия 
омржйаккя олиамж т роейірі бзаеакойт б л. 4.7. а мазод йає лобігойжмж 
Киієкма лро арокюбаккя і лігмбергдеккя еайобиекої мтржсмжпкої 
логороді т Ттролерамора.  
5.2. Киієкм лолерегдекжй, со лрж кагаккі біеобої лігмржйзж, б мжу 
бжлагзау, зоиж ое кеоауігко, зокстиьсмба йодтмь бжйавамж гия 
онорйиеккя біеж кагаккя гозаеіб кайірт Киієкма бігбігамж зраїкт 
мжйпасобово лереатбаккя (збжмоз, смрауобжй лоиіс, батпер мосо). 
5.3. Вігйоба т бжгапі б’їекої біеж зокстиьсмбой ікоеейкої гердабж ке є 
норс-йадоркою оасмабжкою. Бтгь-язі еамрамж, назмжпко локесекі і 
лоб’яеакі е мазою бігйобою, егійскююмься еа рауткоз сайово Киієкма. 
5.4. Киієкм лолерегдекжй, со лрж логаккі гозтйекміб ка біет б смроз, 
йекржй еа бсмакобиекжй зокстиьсмбой, сбоєпаске омржйаккя 
біглобігі е зокстиьсмба ке варакмтємься кі Вжзокабоей, кі 
Ттролераморой. Вжзокабеоь і Ттролерамор, т язово еаарокьобако 
мтржсмжпкт логород, ке кестмь еа ое біглобігаиькосмі, і Киієкм евогек 
локесмж б мазойт бжлагзт бсі назмжпко локесекі еамрамж еа биаскжй 
рауткоз. 
5.5. Перебеееккя Киієкма еа гакжй Довоборой бжзоктємься ло 
лрабжиау леребіекжза (абіазойлакії мосо). Кбжмоз Киієкма є говоборой 
е леребіекжзой, т біглобігкосмі е язжй, бсю біглобігаиькісмь еа 
леребеееккя кесе леребіекжз ло лрабжиау леребіекжза. Киієкм 
лолерегдекжй лро ме, со бармісмь пармеркжу абіазбжмзіб пж абіазбжмзіб 
ка ревтияркі рейсж ке лобермаємься, кееаиедко біг смрозт бігйобж біг 
мтржсмжпкої логороді. 
5.6. Ттролерамор, т язово еаарокьобако мтржсмжпкт логород, еаижрає 
еа соаою лрабо т бжлагзт кеоауігкосмі, еайікжмж вомеиь, бзаеакжй 
ракіре, ка вомеиь мазої д, аао бжсої замеворії. 
5.7. Киієкм лолерегдекжй лро тйобж рмранкжу сакзоій Ттролерамора, т 
язово еаарокьобако мтржсмжпкт логород. В йойекм тзиагаккя гаково 
Довоборт Киієкм омржйтє ікнорйаоію лро слоджбпі язосмі мтржсмжпкої 
логороді. 
5.8. Киієкм лолерегдекжй лро ме, со пас бжиьомт ма лржиьомт йоде 

ейікюбамжсь бігкоско мово паст, со бзаеакжй б лігмбергдеккі. Про со 

Вжзокабеоь біглобігкжй пжкой сбоєпаско лобігойияє зиієкма евігко 

тйоб гаково говоборт.  

5.9. Киієкм лолерегдекжй лро ме, со Ттролерамор еаижрає еа соаою 

лрабо ке лігмбергжмж мтржсмжпкт логород, б мазойт бжлагзт 

Вжзокабеоь лролоктє Киієкмт аиьмеркамжбт, аао - т раеі бігйобж 

Киієкма - лобермає зормж. 



6. КМОВИ ВІДМОВИ ВІД ТКРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ. 
6.1. Киієкм йає лрабо бігйобжмжсь біг еаарокьобакої мтржсмжпкої 
логороді лобкісмю аао пасмзобо го лопамзт мтржсмжпкої логороді еа 
тйобж олиамж Вжзокабою назмжпко локесекжу кжй бжмрам еа лоситвж, 
со атиж кагакі Киієкмт. 
6.2. У бжлагзт бігйобж Киієкма біг еаарокьобакої мтржсмжпкої логороді 
Киієкмт лобермаюмься слиапекі кжй ка бжзокаккя тйоб гаково 
Довоборт вроробі зормж, е тмржйаккяй стй назмжпко локесекжу 
Вжзокабоей бжмрам еа лоситвж, кагакі Киієкмт. 
6.3. У бжлагзт бігйобж Киієкма біг мтржсмжпкої логороді, кееаиедко біг 
лржпжк, Киієкм олиаптє аеетйобкт кетсмойзт ка тйобау Ттролерамора, 
т язово еаарокьобако мтржсмжпкт логород. На йойекм тзиагаккя 
гаково Довоборт Киієкм оекайойиекжй е тйобайж говоборт, 
тзиагеково йід Вжзокабоей і Ттролераморой, ло язойт атге 
егійскюбамжся арокюбаккя мтржсмжпкої логороді Киієкма. 
6.4. Прж бігйобі Киієкма біг мтрт, бармісмь лоситв Вжзокабоя е лігаорт 
мтржсмжпкої логороді ма бжзокаккя ікржу еоаоб’яеакь ло говоборт ке 
лобермаюмься. 
6.5. Вжзокабеоь ке кесе біглобігаиькосмі сого бігрзогтбаккя 
вроробжу бжмрам Ттржсма еа олиапекі лоситвж, язсо Ттржсм т леріог 
оаситвобтбаккя ка сбій роестг пж евігко еі сбоїйж ікмересайж ке 
сзоржсмабся бсійа пж пасмжкою еалролокобакжу ма слиапекжу лоситв 
ма ке бігрзогобтє Ттржсмт бжмрамж, со бжуогямь еа йеді лоситв, 
оатйобиекжу т Зайобиеккі Ттравекма, лігмбергдекойт Ттролераморой. 
6.6. У бжлагзт бігйобж Киієкма біг еаарокьобакої мтржсмжпкої логороді 
т бжлагзт, язсо Киієкмт ло оій логороді атб карауобакжй ма слиапекжй 
Cashback, Киієкмт лобермаюмься слиапекі кжй ка бжзокаккя тйоб 
гаково Довоборт вроробі зормж, е тмржйаккяй стй назмжпко 
локесекжу Вжзокабоей бжмрам еа лоситвж, кагакі Киієкмт, а мазод е 
тмржйаккяй е оієї стййж Cashback-т, язжй бде атб карауобакжй ма 
слиапекжй ракіре. 
 

7. ВІДПОВІДАЙЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Сморокж кестмь біглобігаиькісмь еа кебжзокаккя аао кекаиедке 
бжзокаккя еоаоб’яеакь евігко тйоб гаково Довоборт ма пжкково 
еазокогабсмба Узраїкж. 
7.2. Ттролерамор, т язово еаарокьобако мтржсмжпкт логород, ке кесе 
біглобігаиькосмі лерег Киієкмой, ке лобермає лобкт пж пасмзобт 
бармісмь мтрт і зойлексаоію еа йораиькт рзогт т бжлагзт: 
7.2.1. Портреккя Киієкмой лоиодекь гаково Довоборт, кебжзокаккя 
Киієкмой еоаоб’яеакь, бжзиагекжу б смаммі 2 гаково Довоборт. 



7.2.2. Вігйобж ікоеейкої гердабж т бжгапі б’їекжу біе Киієкмт ло 
йаррртмт мтрт, еа еамржйзж лрж роевиягі гозтйекміб зокстиьсмбой 
ікоеейкої гердабж. 
7.2.3. Проуогдеккя Киієкмой йжмково, сакімарково, лржзоргокково 
зокмроию ма зокмроию ікржу ситда аеролорміб, б мойт пжсиі, язсо ое 
лоб’яеако е келрабжиькжй онорйиеккяй пж кегійскісмю ласлорма 
Киієкма, аао бігстмкісмю еалжст лро пиекіб рогжкж б ласлормі Киієкма 
пж бігстмкісмю аао кебіркжй онорйиеккяй гобірекосмей ка 
келобкоиімкіу. 
7.2.4. Зйікж оікобої лоиімжзж абіазойлакій, ейікж маржніб ка 
еаарокьобакі абіазбжмзж, еамржйзж бжиьоміб ма лржиьоміб, еайікж мжлт 
иімаза, сзастбаккя рейсіб, еа госмабзт ма еаередеккя аавадт Киієкма. 
7.2.5. Вжкжзкеккя лроаией, мртгкосіб ма касиігзіб, со бжкжзаюмь т 
Киієкма лрж бмрамі кжй еазоргокково ласлормт. 
7.2.6. Сайосмійкої ейікж Киієкмой озрейжу еиейекміб лроврайж 
(езсзтрсійкої лроврайж, мракснерт, йісоя ма рібкя лроджбаккя, 
кесбоєпаскої ябзж го йісоя еаорт вртлж мосо), со бжзижзаио гогамзобі 
еамрамж е аозт Киієкма. 
7.2.7. Небіглобігкосмі кагакжу лоситв аеелігсмабкжй опізтбаккяй 
Киієкма і йово ста’єзмжбкій ооікоі. 
7.2.8. Вжкжзкеккя лроаией, лоб’яеакжу еі еаередеккяй осоажсмово 
аавадт, оіккосмей і гозтйекміб Киієкма лромявой бсьово леріогт 
логороді. 
7.2.9. Вжкжзкеккя лроаией, лоб’яеакжу еі слрабдкісмю гозтйекміб, 
кагакжу Киієкмой гия онорйиеккя мтржсмжпкої логороді (ласлорм, 
гобігза, гобірекісмь мосо) ма б раеі касмаккя атгь-язжу касиігзіб, 
лоб’яеакжу е ожйж оасмабжкайж. 
7.3. Побкт біглобігаиькісмь еа госмобіркісмь кагакжу бігойосмей лро 
сеае, а мазод еа гійскісмь кагакжу гозтйекміб кесе Киієкм. 
7.4. Киієкм лолерегдекжй лро кеоауігкісмь еасмостбаккя биаскжу 
етсжиь гия еааеелепеккя еаередеккя осоажсмжу репей, оіккосмей і 
гозтйекміб лромявой бсієї логороді. 
 

8. УОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

8.1. Вжзокабеоь ебіиькяємься біг йайкобої біглобігаиькосмі еа 
кебжзокаккя еоаоб’яеакь, лерегаапекжу Довоборой, лрж бжкжзкеккі 
норс-йадоркжу оасмабжк, а сайе: 
- смрайз, сааомад, иозатм і ікрі келерегаапекі сжмтаоії, со 
аеелосерегкьо ближктиж ка бжзокаккя тйоб гаково Довоборт ма 
ткейодижбиююмь ое; 
- овоиорека пж кеовоиорека бійка, ребоиюоія, йасобі аееиаггя; 
- еазоккі пж кееазоккі гії орвакіб гердабкої биагж. 



8.2. Наиедкжй гозаеой касмаккя норс-йадоркжу оасмабжк ма мерйікт 
їукьої гії є каябкісмь гобігзж, бжгакої біглобігкжйж зойлемекмкжйж 
орвакайж зокзремкої зраїкж. 
 

9. ДІЯ ДОГОВОРК 

9.1. Довобір ббадаємься тзиагекжй е йойекмт олиамж Киієкмой 
бармосмі мтржсмжпкої логороді б лобкойт оасяеі аао бкесеккя абакст.  
9.2. Фазм олиамж Киієкмой бармосмі мтржсмжпкої логороді сбігпжмь лро 
ме, со Киієкм оекайойиекжй е тйобайж гаково Довоборт, роетйіє їу, 
ловогдтємься е кжйж ма аере ка сеае еоаоб’яеаккя їу бжзоктбамж. 
9.3. Довобір гіє го лобково бжзокаккя йово тйоб. 
9.4. Зайобиеккя Киієкмой Ттржсмжпкжу логороді, роейісекої ка саймі 
Ікмеркем-йаваежкт оекапає, со Киієкм евогек е тсійа тйобайж оієї 
Онермж. 
 

10. ЗАКЙЮЧНІ ПОЙОЖДННЯ 

10.1. Дакжй Довобір ревтиюємься і митйапжмься біглобігко го пжкково 
еазокогабсмба Узраїкж. 
10.2. Всі стлерепзж, со йодтмь бжкжзктмж б еб’яезт е бжзокаккяй сбоїу 
еоаоб’яеакь еа ожй Довоборой, а мазод озрейжйж гогамзайж го кьово, 
Сморокж бжріртбамжйтмь рияуой леревоборіб. У бжлагзт аеетсліркосмі 
мазжу леревоборіб слір йоде атмж лерегакжй еаоізабиекою Сморокою 
го стгт е йемою бжріреккя слорт еа пжккжй еазокогабсмбой Узраїкж. 
10.3. З йойекмт тзиагеккя гаково Довоборт бсе лолерегкє ижсмтбаккя, 
гозтйекмж, йамеріаиж леревоборіб йід Сморокайж е лжмакь, со є 
лрегйемой гаково Довоборт, бмрапаюмь сжит. 
10.4. Оайік ікнорйаоією йід Сморокайж йоде лробогжмжсь 
аеелосерегкьо, аао іе еасмостбаккяй меиенокково, меиевранково, 
назсжйіиьково еб’яезт, рияуой ижсмтбаккя, оайікт лормобжйж 
лобігойиеккяйж, еасоаайж еиезмрокково еб`яезт. 
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