
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
з оренди фотостудії

Положення  даного  Договору,  що  викладені  нижче,  є  публічною  офертою  та  публічним
договором.  Згідно  із  ст.ст.  633,  641  Цивільного  кодексу  України  умови  публічної  оферти  та
публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч.2 ст.642
Цивільного кодексу України,  online-бронювання  на web-сайті  www.  studioschastie  .  com  .  ua та оплата
бронювання  є  акцептом  даної  оферти,  що  прирівнюється  до  укладення  договору  на  умовах
викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта та її умови однакові для всіх суб’єктів господарювання або фізичних осіб.

Фізична особа – підприємець Волков Павло Миколайович, що є платником єдиного податку та
діє  на підставі  Виписки ЄДРПОУ, серія  ААВ № 761335 (далі  –  «Виконавець»)  з  однієї  сторони,
керуючись  чинним  законодавством  України  пропонує  (публічна  оферта)  фізичній  особі  та/або
суб’єкту господарювання - юридичній особі, або фізичній особі - підприємцю (далі – «Замовник»), в
подальшому  разом  –  «Сторони»,  а  кожен  окремо  –  «Сторона»,  укласти  публічний  договір  про
надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  В порядку та на умовах,  визначених даним Договором,  Виконавець  зобов'язується  надати,  а
Замовник  прийняти  послуги  платного  погодинного  користування  нежитловим  приміщенням,
меблями та обладнанням Фотостудії  “Счастье”,  надалі  за  текстом – “Студія”,  яка розташована за
адресою: м.Київ, проспект Степана Бандери, 8, - для здійснення фотозйомки.
1.2.  Користування  Студією  здійснюється  Замовником  строго  у  відповідності  до  умов  цього
Договору,  Правил  користування  фотостудією  (Додаток  №1),  які  є  невід’ємною  частиною  цього
Договору,  а  також  у  відповідності  до  норм  етики  і  суспільної  моралі  відповідно  до  чинного
законодавства України. 
1.3. Перелік майна, що передається Замовнику на виконання цього Договору, зазначається у Додатку
№2, що є невід’ємною частиною цього Договору.
1.4. Виконавець заявляє, що у нього є всі права, необхідні для укладання даного Договору. 

2. ПОРЯДОК ТА СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Надання  послуг  починається  після  online-бронювання  Замовником  послуги  на  web-сайті
Виконавця  www.  studioschastie  .  com  .  ua шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його
письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст.633 ЦК
України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який здійснив
online-бронювання  на  сайті  та  оплатив  замовлені  Послуги  за  цим  Договором  вважається
ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
2.2. Online-бронювання:

- бронь вважається дійсною тільки після внесення оплати; 
- якщо обраний період броні «з сьогодні на сьогодні», то час оплати 30 хвилин; 
- якщо обраний період броні «на найближчі 5 днів», то час оплати 3 години; 
- якщо обраний період броні «за більш ніж 5 днів», то час оплати 24 години; 
- по закінченню відведеного часу на оплату - бронь знімається автоматично; 
- до  оплати  розраховується  тільки  користування  Студією  в  Студії (додаткові  послуги,

обладнання) необхідно вказати в заявці при бронюванні; 
- оплата  додаткових  послуг  та  додаткового  обладнання  здійснюється  на  місці  в  Студії  в

готівковому та/або безготівковому порядку; 
- для обліку персональної знижки, необхідно вказати номер дисконтної картки при заповленні

форми бронювання.
2.3. Початком користування Студією вважається попередньо заброньований час. 
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2.4. У разі запізнення Замовника, заброньований час не продовжується. Якщо Замовник запізнюється
більш ніж на 30 хвилин і  не попередив про це,  вважається,  що Замовник не з'явився на зйомку.
Отримана оплата не повертається.
2.5. Якщо після заброньованого часу Студія  вільна, Замовник може продовжити орендований час
(уточнивши  цю можливість у Виконавця до початку зйомки).
2.6. Після  закінчення  зйомки,  всі  учасники  фотосесії  повинні  покинути  Студію.  Замовник,  який
уклав Договір, прибирає Студію і залишається в студії до завершення її перевірки Виконавцем (або
представником Виконавця). Зйомка закінчується за 5 хвилин до закінчення типу броньованого часу
(якщо немає кардинальних змін в декораціях студії і не потрібно прибирання).
2.7. Закінченням  користування  Студії  вважається  момент,  коли  Виконавець  закінчить  перевірку
працездатності орендованого обладнання та реквізиту переданого за цим Договором в користування.

3. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ФОТОСТУДІЄЮ

3.1.  Правила  користування  фотостудією визначаються  у  Додатку  №1  до  цього  Договору  з
урахуванням особливостей, визначених даним Розділом. 
3.2.  У  Студії  категорично  забороняється  участь  неповнолітніх  моделей,  незалежно  від  статевої
приналежності, в зйомках сексуального чи еротичного характеру (ст.7 Закону України «Про захист
суспільної моралі»).
3.3.  У  Студії  категорично  заборонені  зйомки  порнографічного  характеру  (ст.301  Кримінального
кодексу України, ст.7 Закону України «Про захист суспільної моралі»).
3.4.  Робота  в  Студії  можлива  тільки  в  чистому  змінному  взутті.  Замовник  повинен  попередити
моделей (третіх осіб) про необхідність мати чисте взуття.
3.5.  Використання  будь-яких  спец  ефектів  (дим,  рідина,  мильні  бульбашки,  конфетті  і  т.д.)  на
знімальному майданчику вимагає узгодження з адміністрацією студії.
3.6. Виконавець в праві зайти на знімальний майданчик для контролю. Якщо по особливості роботи
Замовника це незручно – Виконавець повинен узгодити це заздалегідь, до початку зйомки.
3.7. Весь реквізит після зйомки повинен знаходитися строго на своїх місцях.
3.8. Все що явно не прописано в цьому Договорі вимагає попереднього узгодження з Виконавцем.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Оплата за користування Студією здійснюється тільки online або завчасно в Студії. 
4.2. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, встановленими Виконавцем у формі при online-
бронюванні Послуги за цим Договором. 
4.3. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені  тарифи у разі змінення ринкових
умов  або  за  інших  суттєвих  обставин. Замовник  на  свій  розсуд  обирає  тариф,  із  передбачених
діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.
4.4. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. 
4.5. Оплата послуг здійснюється Замовником на online сервісі через будь-який безпечний платіжний
сервіс шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця.
4.6. Якщо Замовник відмовляється, або переносить бронювання більше ніж за 72 години (3-три доби)
до заброньованого часу, передоплата за користування студією повертається Замовнику. 
4.7. Якщо Замовник відмовляється від бронювання, переносить час або дату бронювання, скорочує
час надання послуг менше ніж за 72 години, то Виконавець залишає за собою право утримати 100%
оплати, якщо не знайде заміну на попередньо заброньований Замовником час.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов'язань  за  даним  Договором  Сторони  несуть
відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.
5.2. За  псування  і  поломку  обладнання,  аксесуарів,  інтер'єру,  реквізитів  і  всієї  іншої  власності
фотостудії,  Замовник  несе  повну  матеріальну  відповідальність  і  відшкодовує  збитки  в  розмірі
вартості майна.



5.3. За  недотримання  правил  використання  світла,  та/або  падіння  освітлювального  приладу,  без
видимих пошкоджень Замовник сплачує Виконавцю або його представнику штраф в розмірі 1000,00
грн. на місці, одразу після закінчення терміну користування  Студією.
5.4. Після закінчення терміну користування студія повинна бути в тому ж вигляді, що і на початку
фотозйомки.
5.5. Все  обладнання  Студії  (Додаток  №2  до  цього  Договору)  знаходиться  в  справному  стані.
Починаючи роботу в студії,  Замовник приймає умови Договору і  несе  повну відповідальність  за
будь-які  події,  що  відбуваються,  а  також  їх  наслідки  (техніка  безпеки,  договірні  відносини  з
клієнтами, дії клієнтів і т.д). 
5.6. У  випадку  будь-яких  претензій  з  боку  Замовника  до  обладнання  та/або  предметів  інтер’єру
Студії Замовник зобов’язаний до проведення фотозйомки повідомити про це Виконавця. 
5.7. У  разі  пошкодження  майна  Студії,  Замовник  несе  повну  відповідальність  в  рамках  чинного
законодавства України.
5.8. Відшкодування  шкоди,  завданої  Студії  та  майну,  що  передано  в  рамках  цього  Договору
Замовнику  здійснюється  згідно  переліку,  визначеному  у  Додатку  №2  до  цього  Договору  у
гривневому  еквіваленті  за  курсом  долара  США  до  гривні,  встановленого  Національним  банком
України на дату оплати.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за
цим Договором, якщо таке  невиконання стало наслідком обставин непереборної  сили, що виникли
після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними
заходами.
6.2. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати: повені, землетруси, пожежі, інші
стихійні  лиха, війну,  воєнні  дії,  акти тероризму,  страйки,  що відповідають вимогам законодавства,
акти центральних органів державної влади, карантин, тощо, що знаходяться поза розумним контролем
Сторін, тощо.
6.3. У випадку настання обставин непереборної сили, Сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно
за  допомогою  будь-яких  доступних  засобів  повідомити  про  такі  обставини  іншу  Сторону  в
максимально стислий строк. Наявність та строк дії обставин непереборної сили має бути підтверджено
сертифікатом виданим Торгово-промисловою палатою України.

7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі  спори,  що  виникають  за  даним  Договором  або  пов'язані  із  ним,  вирішуються  шляхом
переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів,  він вирішується в судовому порядку за
встановленою  підвідомчістю  та  підсудністю  такого  спору  відповідно  до  чинного  законодавства
України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір набирає чинність з моменту online-бронювання послуги та її оплати Замовником
у відповідно до умов цього Договору.
8.2. Договір діє до повного виконання Сторонами його умов.
8.3. Договір розривається лише за згодою Сторін. 
8.4. В  односторонньому  порядку  Договір  може  бути  розірваний  лише  Виконавцем  шляхом
повідомлення про це Виконавця доступним йому способом.   
8.5. Для  відмови  від  отримання  послуг  Замовнику  достатньо  не  здійснювати  оплату  за  цим
Договором. 
8.6. Замовник дає згоду на використання і обробку його персональних даних на виконання вимог
Закону  України  «Про  захист  персональних  даних»  від  01.06.2010р.  №2297-VI  та  умов  цього
Договору.  Замовник  повідомлений  про  внесення  його  даних  до  бази  персональних  даних  і
ознайомлений з правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».



8.7. Студія обладнана камерами відеоспостереження. Замовник обізнаний про відеоспостереження, а
також дає свою угоду на відеоспостереження в студії під час виконання цього Договору. 
8.8. Замовник повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я його
(та/чи  залучених)  неповнолітніх/малолітніх  дітей,  які  відвідують  фотостудію  разом  з  ним.
Виконавець  не  несе  відповідальність  за  шкоду,  пов'язану  з  будь-яким  погіршенням  здоров'я
Замовника і за травми, отримані під час користування Студією або фотосесії.
8.9. Виконавець  має  право  відмовити  в  користуванні  Студією  без  пояснення  причини  до  або  в
процесі проведення зйомки Замовником.



                          Додаток №1 
до Договору публічної оферти з оренди фотостудії

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ФОТОСТУДІЄЮ 
    

Замовник працює цілодобово і без вихідних. 
Прийом дзвінків з 09:00 до 18:00 год. Фотостудія бронюється завчасно тільки online. 
Задати питання щодо роботи Студії можна за телефоном: 
+3 (093) 245 88 85, +3 (067) 846 00 86 або електронною поштою studioschastie@gmail.com 
Підтвердження  броні  відправляється  на  електронну  адресу,  зазначену  Замовником  при

бронюванні. 
Якщо Замовник бронюєте студію після 20:00-09:00, то вартість збільшиться на 30% за

годину. 
Максимальна  кількість  осіб  в  залі  -  7  разом  із  фотографом,  якщо  команда  більше

Замовник оплачуєте додатково 50 грн. за людину/за годину. На акційна час в студії, додаткова
знижка не надається. Знижка постійного клієнта не поширюється на оренду суконь або гримерки!
Вартість гримерки 100 грн. / за годину. 

Раніше / пізніше (20:00-9:00) бронювання гримерки 200 грн. / за годину.
         

ОСНОВНІ ПРАВИЛА

1. Вхід  в  Студію  тільки  у  змінному  взутті  (Замовник  можете  принести  її  з  собою  або
скористатися  бахілами,  які  запропонує  адміністратор  Студії).  Будь  ласка,  попередьте
клієнтів про необхідність змінного взуття. 

2. Вживання їжі, куріння і розпивання алкогольних напоїв, в студії  дозволено тільки в разі
створення сценічного образу моделі (строго за погодженням з Адміністрацією Виконавця),
у всіх інших випадках категорично заборонено. 

3. Розбирати  і  переставляти  декор інтер'єру самостійно  категорично  заборонено,  тільки  за
погодженням з Адміністратором Виконавця. Поважайте роботу дизайнера!

4. Зйомка  з  тваринами  здійснюється  за  погодженням  з  Адміністратором  Виконавця
заздалегідь і оплачується додатково.

5. Стрибати на ліжку категорично заборонено! За недотримання правил штраф 500,00 грн.

РОЗРАХУНОК ЧАСУ КОРИСТУВАННЯ

Початком користування Студією вважається заявлений час, який був заброньований, а не
фактичний час початку зйомки. Закінченням користування студією вважається час, коли Замовник
залишає  студію.  Збори до  закінчення  часу  повинні  початися  завчасно  за  10  хвилин.  По
закінченню  заявленого  часу,  Замовник  повинен  звільнити  студію.  У  разі,  якщо  після
зарезервованого  часу  студія  вільна,  Замовник  може  продовжити  час  оренди  приміщення,
сплативши  додатково  плату  Виконавцю  за  фактом  проведеного  в  студії  часу  (мінімум  за  30
хвилин оренди). При достроковому завершенні зйомки, заброньоване час оплачується повністю.
Якщо студія  зарезервована наступним клієнтом, то Замовник зобов'язаний покинути  студію не
пізніше орендованого часу.

Після  закінчення зйомки,  Замовник повинен прибрати  після  себе  Студію.  Весь реквізит
повинен  бути  зданий  адміністратору.  Сміття,  що  утворилося  під  час  зйомки  (зйомка  із
застосуванням пуху, снігу, сіна, конфетті і т.д.), повинен бути прибраний до закінчення терміну
користування Студією. Замовник повинен не залишати свої  які були використані Замовником для
зйомки,  Виконавець  не  несе  відповідальності  за  їх  збереження  чи  втрату.   Замовник  повинен
починати збирати свої речі заздалегідь щоб не створювати натовпу на незручностей.

mailto:studioschastie@gmail.com


ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ

1. Зміна  насадок  обладнання  здійснюється  строго  Адміністратором  фотостудії
(Виконавцем   або  уповноваженою  особою).  За  псування  і  поломку  студійного  обладнання  та
аксесуарів Замовник  несе повну матеріальну відповідальність і відшкодовує збитки в розмірі і
обсязі,  ринкової  вартості  на  момент  псування.  Після  закінчення  зйомки  обладнання  в
обов'язковому  порядку  перевіряється  Адміністратором  (Виконавцем   або  уповноваженою
особою).  Користуючись  Студією,  Замовник  погоджується  з  Правилами  користування.  За
недотримання цих правил Замовник сплачує Виконавцю мінімальний штраф у розмірі 500,00 грн. 

2. Якщо  під  час  фотозйомки,  фотограф  потребує  використання  штучного  світла,  як
пілотного (моделюючого), то таке використання можливо тільки при роботі з синхронізатором.
Якщо  під  час  фотозйомки  є  необхідність  постійно  увімкненого  світла,  то  в  такому  випадку
використовується  наступна  освітлювальна  техніка  Набір  постійного  студійного  світла  Falcon
LHD-B628FS. 



Додаток №2 
до Договору публічної оферти з оренди фотостудії

ПЕРЕЛІК МАЙНА,
що передається на виконання договору

ФОТООБЛАДНАННЯ

п/п Назва Кількість
1 Студійний спалах Rime Lite XB Prime 700 1 шт.
2 Студійний спалах Rime Lite XB Prime 500 1 шт.
3 Студійний спалах Rime Lite XB Prime 1200 1 шт.
4 Стійки ManfrottoMasterStand 1004BAC 1 шт.
5 Стійки Manfrottо 008BU BLACK ALUMINIUM 2-

SECTION STAND 008BU
1 шт.

6 Журавль JUNIOR BOOM ARM 1 шт.
7 Рефлектор LastoliteBeautyLite56см 1 шт.
8 Рефлектор HyundaePhotonics 165мм 1 шт.
9 Рефлектор Тубус HyundaePhotonics 300 мм 1 шт.
10 Рефлектор Hyundae Photonics Barn Door 160мм 1 шт.
11 Восьмикутний Софтбокс HyundaePhotonics (150см) 1шт.
12 Прямокутний Софтбокс Hyundae Photonics (60x85см) 1шт.
13 Прямокутний софтбокс Hyundae Photonics (75x100см) 1 шт.
14 Стрип софтбокс HyundaePhotonics (30x180см) 1 шт.
15 Радіосинхронізатор SMDV Flash Quick (комплект) 

передавач/приймач
1 шт.

16 Набір постійного студійного світла Falcon LHD-B628FS 1 шт.
17 Постійний світло Jinbei EF-150 1 шт.
18 Софтбокс Jinbei M 60x90см 1 шт.

ІНТЕРЄР І РЕКВІЗИТ

п/п Назва Кількість
1 Кавовий столик 1 шт.
2 Торшер приліжковий на стійці 1 шт.
3 Ліжковий лофт 1 шт.
4 Ялинка 3 метра 1 шт.
5 Ялинка 2 метра 1 шт.
6 Ялинкові іграшки 1 шт.
7 Декоративні лампи 1 шт.
8 Диван барокко синій 1 шт.
9 Кресло барокко сине 1 шт.
10 Кресло ба рокко рожеве 1 шт.
11 Диван лофт коричневий 1 шт.
12 Стілець барний лофт 1 шт.
13 Кухонний набір (стіл, стільці) 1 шт.
14 Ванна 1 шт.
15 Крісло «Павлін» Бохо зал 1 шт.
16 Диван в залі Бохо 1 шт.
17 Панно 2 шт.
18 Крісло ИКЕА 1 шт.
19 Декоратинва дверь з розсувною системою в залі Бохо 1 шт.

http://www.prophoto.ua/brands/SMDV/

