Прочитайте текст даної Публічної оферти (договору) про надання послуг і, якщо Ви не згодні з будь-яким з пунктів цієї Публічної оферти (договору), або Ви не зрозуміли будь-який з пунктів цієї Публічної оферти (договору), пропонуємо Вам відмовитися від запропонованих
послуг до тих пір, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить по
телефону 0 800 21 01 21 ; +38 068 221 12 21 або прочитаєте на сайті www.selfish.ua

Публічна оферта (договір)
про надання послуг по тимчасовому розміщенню
Цей договір публічної оферти відповідно до статей 205, 628, 633, 638-642 Цивільного кодексу України адресований споживачам послуги проживання і є офіційною і публічною пропозицією фізичної особи- підприємця Дьяконова Ігоря Валерійовича , індивідуальний податковий номер 2708002079, адреса реєстрації: м Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12, кв.15,
іменованого надалі «Виконавець», який укладає цей договір з будь-якою особою, що має назву
надалі «Замовник». Договір є угодою про надання послуг на платній основі, що укладається
шляхом публічної оферти, і регламентує порядок надання послуг проживання і зобов`язань,
що виникають у зв`язку з цим між «Виконавцем» і «Замовником» в подальшому іменовані
як «Сторони». Сторони керуються законодавством України та цим договором.
Сторони уклали цей договір про наступне.

1. Загальні положення
1.1.

Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу
України і є офіційною Публічною офертою укласти договір про надання Замовнику послуг
з розміщення (надання номера (місця) для тимчасового проживання) на викладених
нижче умовах.

1.2.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю,
а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання
та виконання Договору відповідно до його умов.

1.3.

Текст Публічної оферти (договору) знаходиться в службі прийому і розміщення
в адміністративному корпусі Комплексу, а також на офіційному сайті Комплексу
http: //www.selfish.ua. і в обов`язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачеві до моменту прийняття ним (акцепта) Публічної оферти (договору).

1.4.

Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв`язку
з виконанням цієї Публічної оферти (договору) і отримання Користувачем послуг від
Комплексу.

2. Предмет договору
2.1.

За цим договором Виконавець зобов`язується надати Замовнику послуги з тимчасового розміщення (проживання) в номерах Комплексу і інші додаткові послуги, відповідно до прейскурантів цін (прейскуранти розміщені в службі прийому і розміщення,
в Директоріях, наявних в кожному номері, і на сайті: http: //www.selfish.ua.), а Замовник
зобов`язується прийняти та оплатити надані Послуги в порядку та на умовах, визначених цим договором.

2.2. Послуги надаються на території рекреаційного комплексу «Selfish Club», який знаходиться
за адресою: 08354, Київська область, Бориспільський район, с. Кийлів, вулиця Набережна,
21 (далі – Комплекс).
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2.3. Предметом даного Договору є бронювання і реалізація Замовнику за плату послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання в спеціально обладнаному
жилому приміщенні (номері) відповідно до реєстраційної картки, яка оформлюється
при поселенні.

3. Порядок укладання договору
3.1.

Договір укладається між Виконавцем і Замовником в формі договору приєднання (ст. 634
Цивільного кодексу України) , тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов
цього договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень (ст.642 Цивільного
кодексу України).

3.2. Цей договір укладається шляхом акцепту даної публічної оферти, що містить всі істотні
умови Договору, без підписання сторонами. Договір має юридичну силу і є рівносильним
договору, підписаному сторонами. Договір вважається укладеним і набуває чинності
з моменту акцепту оферти.
3.3. Фактом прийняття (акцепту) умов цього договору є оплата Замовником замовлених їм послуг з тимчасового проживання в рекреаційному комплексі «Selfish Club»
через службу прийому і розміщення (рецепцію) або банківським переказом на підставі
виписаних рахунків, або банківською картою (ст.205 Цивільного кодексу України).
3.3. Ухвалення (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне і беззастережне прийняття
Замовником всіх умов договору без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється
згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених в цій публічній оферті.
3.4. Укладення договору означає, що Замовник:
•

в повному обсязі ознайомився і згоден з правилами проживання в Комплексі;

•

визнає безумовну придатність приміщень Комплексу для задоволення потреб, описаних
в цьому договорі;

•

приймає всі умови цього договору без зауважень і заперечень.

3.5. Замовник зобов`язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання
послуг Комплексу достовірні персональні дані і відомості, що відповідають дійсності.
3.6. Термін акцепту публічної оферти не обмежений.

4. Порядок розрахунків
4.1.

Послуги Виконавця, в тому числі додаткові, надаються Замовнику на платній основі
відповідно до умов договору та тарифів / цін, зазначених в прейскурантах, меню,
цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Комплексу та / або на сайті
http: //www.selfish.ua. Тарифи / ціни на послуги та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноосібним рішенням Виконавця.

4.2. Право на отримання / використання послуг Виконавця надається після здійснення
оплати за відповідні послуги, згідно тарифів / цін.
4.3. Виконавець має право застосовувати вільні ціни і систему знижок на послуги з тимчасового розміщення (проживання).
4.4. Оплата послуг Виконавця здійснюється готівкою, банківськими картами МПС Visa,
Mastercard або за безготівковим розрахунком банківським переказом.
4.5. Час поселення в Комплексі починається з 14:00 годин за київським часом.
4.6. По закінченню оплаченого періоду проживання Замовник зобов`язаний залишити номер
і звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 12:00 години за київським часом
(час виселення) останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження
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періоду проживання в номері при відсутності бронювання зазначеного номера третіми особами.
4.7.

Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка оплачується з урахуванням обраної категорії номерів відповідно до цін, зазначених в п рейскурантах, прайсах, іншій інформаційній документації Комплексу та / або на сайті http://www.selfish.ua.

5. Порядок оформлення проживання
5.1.

Розміщення Замовника в Комплексі здійснюється на попередній платній основі, тобто
при внесенні 100% оплати послуг з тимчасового розміщення на узгоджений зі службою прийому і розміщення (рецепцією) період і після оформлення Гостем документів
на проживання шляхом заповнення реєстраційної карти.
Договір про надання основних готельних послуг вважається укладеним після оформлення
Гостем документів на проживання шляхом заповнення реєстраційної карти.

5.2. Заповнення реєстраційної карти встановленого Виконавцем зразка здійснюється
за пред`явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи,
яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця
або документ, який його замінює, та віза на право перебування в Україні (якщо інше не
передбачено чинними двусторонніми угодами), свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років, посвідчення водія, для військових – особове посвідчення або
військовий квиток, посвідчення, видане за місцем роботи споживача та ін.).
При відсутності вищевказаних документів, Замовник визнає за менеджером служби прийому і розміщення (рецепція) право відмовити в наданні послуги з тимчасового розміщення в Комплексі.
5.3. Забороняється вилучення паспортів або документів, які їх замінюють, під заставу
у громадян, які поселяються в Комплексі.
5.4. Бронювання здійснюється в порядку, зазначеному в Правилах бронювання, які є невід`ємною частиною цього Договору, ознайомитися з якими можна в службі прийому і розміщення, в Директоріях, наявних в кожному номері.

6. Форс-мажор
6.1.

При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки,
епідемії, зміни в законодавстві тощо, сторони частково або повністю звільняються
від виконання зобов`язань за цим договором.

6.2. Сторона для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов`язань,
внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов`язана в письмовій формі повідомити іншу
Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.
6.3. Дію форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено відповідним компетентним органом.

7. Розміщення дітей
7.1.

За проживання в номері дітей до 5-ти років включно, понад встановлену кількість проживаючих осіб для відповідної категорії номера, плата за послуги з тимчасового розміщення не стягується.

7.2.

Дітям і / або неповнолітнім у віці до 18 років можуть бути надані послуги розміщення
в Комплексі виключно разом з повнолітніми: батьки, законні представники, родичі і т.п.
(далі – супроводжуючі дорослі).
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7.3.

У Комплексі заборонено спільне проживання в одному номері осіб, які не досягли 18-річного віку з особами, які досягли 18-річного віку, за винятком випадків, коли такі особи
перебувають в родинних стосунках, підтвердження чого гість повинен надати на першу
вимогу служби прийому і розміщення ( рецепції ) або при наявності нотаріально завіреної письмової згоди матері, батька, опікуна або органу опіки та піклування.

8. Послуги Комплексу
8.1.

Комплекс надає основні послуги, що входять у вартість проживання в номері, і додаткові,
передбачені за окрему плату.

8.2. До основних послуг, які входять в ціну номера, відносяться: надання номера
для проживання; прибирання номеру; чайний набір; надання доступу до мережі Інтернет за допомогою бездротового підключення WI-FI; послуги телебачення; послуга
«будильник» в певний час; доставка за попереднім запитом додаткових індивідуальних
засобів гігієни в номер; виклик швидкої допомоги, виклик таксі, користування медичною аптечкою.
8.3. Туристичний збір не включений у вартість номера і оплачується окремо, крім груп осіб,
які звільняються від його сплати.
Обов`язковою умовою для звільнення від оплати туристичного збору є наявність наказу
на відрядження у гостя при заїзді і / або надання його сканкопіі при бронюванні. Для того,
щоб туристичний збір не був включений в рахунок при бронюванні за безготівковим розрахунком, необхідно, щоб разом із заявкою на бронювання була направлена до відділу
бронювання сканкопія наказу на відрядження. В іншому випадку, туристичний збір буде
включений в рахунок.
8.4. Інші додаткові послуги надаються за тарифами / цінами, вказаними в прейскурантах, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації готелю і / або на сайті
http: //www.selfish.ua.
8.5. Повний перелік додаткових послуг та прейскурант вартості цих послуг знаходяться
в службі прийому і розміщення Комплексу, в Директорії кожного номера, а також
на офіційному сайті Комплексу.

9. Права та обов`язки Замовника
9.1.

Замовник послуг має право:

•

користуватися послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в даній Публічній оферті і в правилах проживання, інших документах Комплексу;

•

отримувати повну і достовірну інформацію про правила проживання на території Комплексу, переліку та вартості основних і додаткових послуг;

•

звертатися до співробітників Комплексу з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки та пропозиції в книзі скарг і пропозицій, яка знаходиться
в службі прийому і розміщення (рецепції).

9.2. Замовник послуг зобов`язаний:
•

беззастережно дотримуватися положень і умов даної Публічної оферти;

•

поважати права інших гостей Комплексу;

•

дотримуватися часу тиші з 22.00 до 08.00 за Київським часом;

•

дотримуватися морально-етичних норм, не зловживати алкогольними напоями, дотримуватися правил куріння тютюнових виробів в Комплексі, не вживати нецензурні вирази в громадських зонах Комплексу;

•

дотримуватися Внутрішніх Правил відвідування та проживання на території рекреаційного комплексу «Selfish Club», іменованих Директорія, правила користування об`єктами
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інфраструктури готелю, регламенту доступу до них , а також інші правила і умови, встановлені Виконавцем, з якими можна ознайомитися в службі прийому і розміщення (рецепції) і / або на сайті Комплексу;
•

берегти майно Комплексу. Пошкодження або знищення обладнання, предметів інтер`єру,
частин приміщення, інженерних комунікацій, систем життєзабезпечення, а також всіх
інших предметів, що знаходяться безпосередньо в номері або на території Комплексу, відшкодовуються завдавшою шкоди особою в розмірі ринкової вартості пошкодженої речі /
предмета / елемента відповідно до Прейскуранту тарифів на відшкодування збитків , затвердженим Виконавцем. При відсутності в Прейскуранті тарифів на відшкодування збитку ціни / тарифу на який-небудь елемент, деталь або об`єкт розмір збитку затверджується
комісією в складі адміністратора, працівника рецепції і будь-якого іншого працівника Комплексу на умовах прозорості і за ринковою вартістю втраченого або пошкодженого майна;

•

дотримуватися правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування
електроприладами та обладнанням Комплексу;

•

закривати водозабірні крани, вікна, вимкнути світло і електроприлади (в тому числі кондиціонери) при залишенні номера більш ніж на 5 хвилин.

9.3. Замовник, який оплатив послугу / комплекс послуг, несе повну матеріальну відповідальність за поведінку гостей, запрошених осіб і дотримання ними вищевикладених зобов`язань.

10. Права і обов`язки Виконавця
10.1. Виконавець зобов`язаний:
•

своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Замовнику оплачені послуги;

•

інформувати Замовника про послуги, що надаються на території Комплексу, форму
і порядок їх оплати;

•

забезпечувати повну відповідність послуг Комплексу санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;

•

своєчасно реагувати на прохання замовників, що стосуються надання послуг
з тимчасового розміщення, вживаючи заходів щодо усунення поломок і аварій в номерах Комплексу в найкоротші терміни (в разі неможливості усунення аварії або поломки
в номері, надається інший номер категорії не нижче тієї, яка була погоджена в день в`їзду);

•

нести відповідальність за комплектність і справність обладнання в номерах, а також
за якість підготовки номера до заселення;

10.2. Виконавець не несе відповідальності:
•

за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого гостя
або в результаті дії непереборної сили.

•

за життя, здоров`я і безпеку Гостей, які замовили послуги на території Комплексу,
але користуються ними за територією Комплексу (пішохідні та велосипедні прогулянки, збір грибів і т.п.).

•

за шкоду, заподіяну життю, здоров`ю та майну Гостей під час перебування на території
Комплексу або при наданні послуг, які відбулися в результаті порушення Гостем цих Правил і / або інших правил Комплексу.

•

за нещасні випадки і / або пошкодження, та / або інші травми, отримані Гостями
в результаті їх власної безрозсудної або безвідповідальної поведінки, недотримання
встановлених правил безпеки і правил користування обладнанням Комплексу, передбачених цими Правилами.

•

за життя і здоров`я неповнолітніх дітей, залишених без нагляду їх батьків або законних представників.
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•

за протиправні дії інших відпочиваючих і третіх осіб, за нещасні випадки і травми,
що відбулися з вини цих осіб.

•

за матеріальні збитки або збитки, понесені Гостем, отримані внаслідок некоректного використання ним (гостем) обладнання, предметів інтер`єру, частин приміщення, інженерних
комунікацій, систем життєзабезпечення, а також всіх інших предметів, що знаходяться
на території Selfish Club.

•

за стан здоров`я Гостя, в тому числі через травму, ушкодження, отримані під час активного відпочинку через хронічні захворювання, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи і т.д.

10.3. За цінні речі і документи, залишені не в сейфі, а також будь-які речі, залишені без нагляду,
відповідальність несе Замовник.
10.4. За збереження залишених на території Комплексу транспортних засобів, а також речей,
залишених в автомобілі, несуть відповідальність власники цих транспортних засобів.
10.3. Виконавець має право:
•

заходити в номер Замовника для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків
в їх функціонуванні, а також в разі порушення останнім положень даної Публічної оферти;

•

в разі закінчення (збігу), погодженого з рецепцією і 100% сплаченого періоду проживання
Замовника в Комплексі і / або відсутності Замовника за місцем тимчасового проживання більше 2 годин без сплати, самостійно звільнити номер від особистих речей користувача, склавши при цьому опис майна, що залишив Замовник ;

•

достроково, без повернення сплачених Користувачами за тимчасове проживання коштів,
розірвати цей договір, з одночасним примусовим виселенням з території Комплексу в разі:

•

перебування в стані сильного алкогольного та / або наркотичного та / або токсичного сп`яніння або під дією психотропних речовин, якщо такий стан може призвести до негативних
наслідків для оточуючих ;

•

систематичне (2 і більше) куріння в номерах, а також на території готелю і комплексу, крім
спеціально відведених для цього місць;

•

зберігання або принесення зброї, без узгодження з адміністрацією Комплексу і без належних дозвільних документів;

•

принесення вибухових і легкозаймистих, їдких, отруйних, наркотичних засобів та інших
небезпечних для життя і здоров`я оточуючих предметів і речовин ;

•

таємний пронос на територію Комплексу тварин і / або птахів;

•

порушення правил громадського порядку;

•

порушення Внутрішніх Правил відвідування і проживання на території рекреаційного
комплексу «Selfish Club» (Директорії), правил користування об`єктами інфраструктури готелю, регламенту доступу до них, а також інших правил і умов, встановлених Виконавцем;

•

порушення положень даної Публічної оферти;

•

систематичних (2 і більше) скарг інших гостей Комплексу на порушення їх прав і свобод.

11. На території Комплексу забороняється
•

запрошувати та проводити в номери сторонніх осіб;

•

передавати третім особам ключ (карту, браслет і т.д.) від номера;

•

зберігати в номері габаритні речі і предмети, крім валіз, (ящики, коробки розміром більше 100х100х100 см., Велосипеди, скутери, мопеди і т.п.);

•

пересувати меблі і переміщувати предмети інтер`єру;

•

палити в номерах та інших місцях, не призначених для куріння;
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•

порушувати спокій інших гостей готелю після 22:00 години (в святкові після 2:00 години), створюючи шум або шум;

•

зберігати або приносити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, отруйні, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети. Користувачі, які мають право на носіння та зберігання
зброї, зобов`язані повідомити про це рецепцію в день заїзду, пред`явивши відповідні дозвільні документи;

•

виносити посуд і столові прибори з номерів і за межі закладів харчування;

•

виносити за межі закладів харчування продукти харчування і напої;

•

вживати в номері продукти харчування і напої (крім розташованих за ініціативою Виконавця в мінібарі)

•

свідомо забруднювати територію готелю недопалками, сміттям і т.д.;

•

кидати з балконів або вікон будь-які предмети і речі;

•

користуватися власними прасками, електронагрівальними приладами, кип`ятильниками, чайниками і т.п., які не входять до комплектації номера.

12. Вирішення суперечок
12.1. Спори, суперечки або розбіжності, що виникають з цього Договору, вирішуються спочатку
в досудовому порядку, (ГПК України, ЦПК України). Тільки в разі, якщо спірні питання між
Сторонами не вирішені в досудовому порядку, Сторони можуть звернутися до суду.

13. Політика по відношенню до домашніх тварин
13.1. Перебування будь-яких тварин на території Комплексу категорично забороняється.
За порушення цього правила накладається штраф у розмірі 5000 гривень за кожен випадок, який Замовник зобов`язується оплатити. У разі повторного порушення правила про
заборону перебування будь-яких тварин на території комлексу, адміністрація має право
виселити Гостя без будь-якого відшкодування з боку Комплексу.
13.2. Винятком з пункту 13.1 є розміщення собак в міні-готелі для собак Комплексу, спеціально
обладнаному для цих цілей. Правила користування послугами міні-готелю для собак
і знаходження в ньому вихованців врегульовані Внутрішніми Правилами відвідування
і проживання на території рекреаційного комплексу « Selfish Club » (Директорії).

14. Політика конфіденційності / обробка персональних даних
14.1. Виконавець дотримується правил конфіденційності. Відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» Виконавець є власником бази персональних даних. Підписанням реєстраційної картки Замовник надає свою однозначну згоду / дозвіл на:
обробку Виконавцем його персональних даних (будь-якої інформації про Замовника
або інформації, що стосується Замовника , в тому числі, але не обмежуючись, інформацією
про прізвища, власного імені, по батькові, паспортні дані, реєстраційного номера облікової
картки платника податків, дати, місця народження, громадянства, адреси проживання,
адреси реєстрації, дати заїзду та виїзду і т.д. (далі – «Персональні дані») з метою:
1.

укладення, зміни, припинення договорів, виконання договорів, а також для здійснення дій, пов`язаних з укладенням, зміною, припиненням та / або виконанням договорів,
в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з суб`єктом персональних даних
за допомогою засобів зв`язку;

2.

надання третіми особами (будь-які особи з якими Виконавець перебуває в договірних
відносинах) для виконання своїх функцій і / або для виконання укладених Виконавцем
договорів;

3.

захисту Виконавцем своїх прав та інтересів;
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4.

передачі (поширення), в т.ч. транскордонне, Виконавцем персональних даних третім особам, зміни, знищення персональних даних або обмеження доступу до них, включення
персональних даних до бази персональних даних без необхідності надання суб`єкту персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

14.2. Замовник надає свою згоду на обробку персональних даних на термін, який необхідний
з метою обробки персональних даних, передбаченої цим Договором , проте в будь-якому
випадку до моменту припинення діяльності Виконавця та / або його правонаступників.
14.3. Підписанням реєстраційної картки Замовник підтверджує факт інформування його / їх
про включення персональних даних до бази персональних даних Комплексу, в тому числі,
що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, цілі обробки
і збору персональних даних.
14.4. Персональні дані Замовника можуть використовуватися з метою бронювання номерів.
Персональні дані Замовника також можуть бути використані для поліпшення якості
послуг Комплексу, проведення маркетингових досліджень. Інформація може бути надана
третім особам у виняткових випадках, передбачених чинним законодавством України.
14.5. При здійсненні акцепту цього договору, Замовник і супроводжуючі його особи
дають згоду на обробку, зберігання і використання Виконавцем своїх персональних
даних і підтверджують ознайомлення з політикою конфіденційності: http://www.selfish.ua

15. Термін дії оферти
15.1. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє
до моменту її відкликання Виконавцем.
15.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти і / або відкликати
Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі
зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

16. Припинення Договору
16.1. Дія цього Договору припиняється:
16.1.1.За згодою сторін;
16.1.2.Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов`язань неможливо в зв`язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будьяка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
16.1.3.В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

17. Прикінцеві положення
17.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами
шляхом переговорів.
17.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за
законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.
17.3. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов`язані з даним
Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування
норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.
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17.4. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються
тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст
умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
17.5. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.
17.6. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

18. Реквізити Виконавця
Виконавець:
Дьяконов Ігор Валерійович
індивідуальний податковий номер 2708002079
адреса реєстрації: м Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 12, кв.15
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