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ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ У ДАЧНОМУ 
ГОТЕЛІ «ГЛІБІВКА»
Ці Правила регламентують основні вимоги щодо користування готелем «Глібівка», що здійснює діяльність на 
території України у сфері надання послуг розміщення (готельних послуг) гостям (споживачам), і регулюють 
відносини між гостями (споживачами) - фізичними особами, які проживають у готелях або мають намір 
скористатися готельними послугами), юридичними особами (іншими суб’єктами підприємницької діяльності) 
- замовниками готельних послуг та готелем, виконавцем цих послуг.



2 ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕРМІНІВ: 
ГІСТЬ 
фізична особа, яка придбає, замовляє, використовує 
або має намір придбати чи замовити готельні послуги

ГРУПА
10 (десять) або більше гостей

ЗАМОВНИК
фізична або юридична особа, яка укладає відповідний 
договір на надання готельних послуг на користь гостя 
від імені гостя або від свого імені та здійснює оплату 
за цим договором (надає гарантії щодо оплати за 
цим договором)

ГОТЕЛЬНА ПОСЛУГА
дії (операції) готелю з розміщення гостя шляхом 
надання номера (місця) для тимчасового проживання 
в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з 
розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна 
послуга складається з основних та додаткових 
послуг, що надаються гостю при розміщенні та 
проживанні в готелі

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ
обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), 
що включається до ціни номера (місця) і надається 
гостю згідно відповідного договору
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ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
обсяг послуг, що не належать до основних послуг 
готелю та які замовляються та сплачуються гостем 
додатково

МІСЦЕ 
частина площі номера з ліжком, постільною 
білизною, рушниками та іншим інвентарем відповідно 
до категорії номеру, призначена та придатна для 
проживання одного гостя

НОМЕР
окреме мебльоване приміщення, що складається 
з однієї або декількох кімнат, обладнаних для 
тимчасового проживання гостя/гостей

БРОНЮВАННЯ 
процес замовлення гостем або замовником готелю 
основних та/або додаткових послуг у певному обсязі, 
з метою використання послуг в обумовлені терміни 
конкретним гостем або 
групою гостей

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАБРОНЬОВАНИХ ПОСЛУГ 
письмова згода готелю щодо виконання замовленого 
обумовленого переліку основних і додаткових послуг 
згідно із заявкою на бронювання
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ВІДМОВА В БРОНЮВАННІ ПОСЛУГ
відмова готелю в бронюванні основних і додаткових 
послуг готелю

АНУЛЮВАННЯ
відмова гостя або замовника від заброньованих 
послуг. Анулювання поділяється на три види: 
своєчасне анулювання, пізнє анулювання, 
неприбуття.  В разі пізнього анулювання або 
неприбуття готель стягує штраф з гостя або 
замовника згідно з умовами, викладеними в договорі 
чи даних Правилах

СВОЄЧАСНЕ АНУЛЮВАННЯ
відмова гостя або замовника від використання 
заброньованих послуг не пізніше ніж до 15-ї години 
доби, що передує даті запланованого заїзду або в 
обумовлені договором із замовником терміни

ПІЗНЄ АНУЛЮВАННЯ
анулювання гостем або замовником у термін 
пізніше ніж до 15-ї години доби, що передує даті 
запланованого заїзду або в обумовлені договором з 
замовником терміни

НЕПРИБУТТЯ
фактичне неприбуття гостя до готелю у день заїзду 
або ануляція заброньованих послуг менше ніж до 15-ї 
години доби, що передує вказаній даті поселення

ДАТА ЗАЇЗДУ
дата прибутні гостя до готелю

ДАТА ВИЇЗДУ
дата виїзду гостя із готелю

РАННІЙ ЗАЇЗД
заїзд гостя до готелю до розрахункової години

ПІЗНІЙ ВИЇЗД
виїзд гостя з готелю після розрахункової години в 
день виїзду

РОЗРАХУНКОВА  ГОДИНА
година, яка встановлена у готелі і при настанні якої 
гість повинензвільнити номер у день виїзду і після 
якої здійснюється заселення у готель
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Готель «Глібівка» призначений для тимчасового проживання та обслуговування громадян, незалежно від 
місця їх постійного проживання та реєстрації.
1.2. Режим роботи готелю «Глібівка» - цілодобово.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОЖИВАННЯ В 
ГОТЕЛІ
2.1. Номер/будинок в готелі «Глібівка» надається гостю/гостям при пред’явленні паспорта або іншого 
документа, який засвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за 
кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення на проживання особи, 
яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його 
замінює, та віза на право перебування в Україні (якщо інше не передбачено чинними двосторонніми угодами 
України), свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років, посвідчення водія, для військових 
- особове посвідчення або військовий квиток, посвідчення, яке видане за місцем роботи гостя та ін.), а також 
заповнених анкет встановленого центральним органом виконавчої влади з питань туризму зразка.
2.2. При наявності вільних місць та за бажанням гостя йому може надаватися номер на два (якщо цей номер 
розрахований на двомісне розміщення) з повною оплатою вартості номера за двомісне розміщення.
2.3. Можливе розміщення третьої людини в номерах всіх категорій з оплатою третього місця згідно сумі, яка 
обумовлена в опублікованих тарифах. Забороняється вилучення паспортів, або документів, які їх замінюють, 
під заставу у громадян, які поселяються у готелі.
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3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ НОМЕРІВ У 
ГОТЕЛІ «ГЛІБІВКА» ТА ОПЛАТА 
ПРОЖИВАННЯ
3.1. Готель має право укладати договір з гостем/замовником на бронювання номерів, (місць) шляхом 
підписання його двома сторонами, а також шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою поштового, 
телефонного або іншого зв’язку (засобів електронної пошти, включаючи факсимільну), який дозволяє 
достовірно встановити належність заявки гостю або замовнику.
3.2. Договір вважається укладеним тільки в разі письмового акцепту готелем направленої йому заявки на 
бронювання та досягнення сторонами згоди в обумовленій формі щодо всіх істотних умов.
3.3. Бронювання здійснюється на підставі подання гостем або замовником письмової заявки.

До заявки обов ’язково заноситься наступна інформація:
• Ім’я та прізвище гостя (гостей);
• Дата заїзду та виїзду;
• Запланований час заїзду та виїзду;
• Тип та кількість номерів/будинків (місць);
• Кількість подружніх пар, громадян жіночої та чоловічої статі;
• Наявність дітей у віці до двох років;
• Країна, громадянином якої є гість (гості);
• Контактні координати, контактна особа;
• Гарантія та вид оплати;
• Особливі умови розміщення;
• Будь-яка інша корисна інформація.

До групової заявки вноситься наступна інформація:
• Тип та кількість номерів/будинків (місць);
• Ім’я та прізвище гостя (гостей);
• УІР-лист;
• Кількість подружніх пар, громадян жіночої та чоловічої статі;
• Наявність дітей у віці до двох років;
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• Країна, громадянином якої є гість (гості);
• Контактні координати, контактна особа;
• Гарантія та вид оплати;
• Особливі умови розміщення;
• Список групи;
• Дата заїзду та виїзду;
• Будь-яка інша корисна інформація.
- Зміни та доповнення до заявки на бронювання приймаються тільки у письмовому вигляді.
- Код підтвердження бронювання співпадає з номером рахунку гостя при його розміщенні.
3.4. Присвоєння тарифу при бронюванні здійснюється спеціалістом відділу бронювання згідно правилам 
продажів готелю та укладеним угодам.
- Зміна дати заїзду та виїзду групи гостей здійснюється не пізніше ніж за 14 днів до дня заїзду.
- У випадку незамовленого заздалегідь продовження строку перебування чи зміни дати заїзду
групи гостей готель приймає рішення відповідно з наявним на даний момент вільним номерним фондом та 
залишає за собою право відмови у бронюванні або подовженні проживання.
- У межах затвердженої квоти номерів замість гостей, які розміщуються згідно заявки на бронювання, можуть 
бути розміщені інші гості у ті ж строки проживання та по тому ж класу
обслуговування з обов’язковим інформуванням про це готелю не пізніше, ніж за 24 години до запланованого 
дня заїзду.
3.5. На підтвердження бронювання гість або замовник надає готелю гарантію оплати готельних послуг:
-  Гарантія оплати за безготівковим розрахунком здійснюється на підставі гарантійного листа від юридичної 
особи або суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи з вказаною юридичною адресою, поточним 
рахунком, підписом уповноваженої особи (головного бухгалтера або фінансового директора та керівника 
підприємства) та відтиском печатки.
- Гарантія оплати кредитною карткою здійснюється при заповнені гостем або замовником спеціальної форми, 
в якій гість або замовник надає всю необхідну інформації про діючу кредитну картку, з якої можливо провести 
списання коштів гостя або замовника з рахунку у разі його не заїзду.
Не заїзд гостя є підставою до застосування до гостя або замовника штрафних санкцій у розмірі 100%
загальної вартості заброньованих номерів за 1 розрахункову добу.
3.6. Умови відміни бронювання:
а)Відміна індивідуального бронювання.
- Гість/замовник може відмінити бронювання номеру за своєю письмовою заявою до 15-їгодини (за українським 
часом) дня, що передує даті заїзду без застосування до нього штрафних санкцій. Якщо заява на відмову від 
бронювання була зроблена пізніше або гість не заїхав, то адміністрація готелю має право застосувати до гостя/
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замовника штрафні санкції за простій номеру в розмірі 100% загальної вартості заброньованих номерів за 1 
розрахункову добу.
- Готель має право скасувати бронювання на поточну дату після 15:00 години у разі відсутності додаткової 
інформації у письмовому вигляді від гостя/замовника або гарантії оплати.
б)Відміна корпоративного та туристичного бронювання здійснюється у відповідності з умовами, погодженими 
в договорі укладеним з туристичними фірмами та фірмами- корпорантами.
в)Відміна групового бронювання
- Скасування бронювання за 14 календарних днів до дати заїзду групи гостей здійснюється без застосування 
штрафних санкцій до замовника.
- У разі скасування бронювання за 8-13 днів до заявленої дати заїзду, штрафні санкції застосовуються у розмірі 
50% від загальної ціни заброньованих номерів/місць за 1 розрахункову добу. 
- У разі скасування бронювання за 7-4 дні до дати заїзду, штрафні санкції застосовуються у розмірі 75% від 
загальної ціни заброньованих номерів/місць за 1 розрахункову добу.
- У разі скасування бронювання за 0-3 та менше годин до дати заїзду штрафні санкції складають 100% від 
загальної вартості заброньованих номерів/місць за 1 розрахункову добу.
- Готель має право скасувати бронювання за 7 днів до дати заїзду групи у разі відсутності гарантії оплати.
3.7. Політика розміщення:
- Час виїзду гостей та розрахунковий час - 12:00 поточної доби за місцевим часом.
- Час реєстрації та поселення у готелі починається з 15:00 поточної доби за місцевим часом.
- Заїзд до 15:00 години являється додатковою послугою та надається в залежності від стану ресурсів номерного 
фонду.
- За ранній заїзд в період з 08:00 до 15:00 години плата стягується в розмірі 50% ціни номера/місця за 1 
розрахункову добу, при заїзді в період з 00:00 до 07:00 години - 100% ціни номера/місця за 1 розрахункову добу 
згідно наданому тарифу, що діє на момент надання послуги.
- При проживанні у готелі менше доби, оплата береться за повну добу незалежно від розрахункового часу.
- Виїзд після 12:00 являється додатковою послугою та надається в залежності від стану ресурсів номерного 
фонду.
- При виїзді після розрахункового часу у період до 18:00 години оплата складає 50% ціни номера/місця за 
1 розрахункову добу, після 18:00 години - 100% ціни номера/місця за 1 розрахункову добу згідно наданому 
тарифу, що діє на момент надання послуги.
- При розміщенні у готелі дітей у віці від до 12 років без надання додаткового місця оплата не стягується.
- При поселенні гостя та оплатою готівкою, оплата береться у розмірі повної вартості номеру за весь період 
проживання, включаючи аванс в розмірі дев’яносто гривень за кожну добу проживання за одну людину на 
випадок непередбачених витрат. При остаточному розрахунку, невикористана сума повертається у повному 



8
П

РА
ВИ

Л
А

 П
Р

О
Ж

И
ВА

Н
Н

Я
розмірі.
3.8. При виникненні непередбачених (форс-мажорних) обставин:
а) При індивідуальному та корпоративному бронюванні:
- у разі відсутності замовлених та підтверджених номерів адміністрація готелю зобов’язана розмістити гостей 
в іншому готелі м. Києва, покрити витрати, пов’язані з транспортним перевезенням в інший готель та надати 
право 3-хвилинної міжнародної розмови за рахунок готелю «Глібівка»
- готель залишає за собою право відмови у подовженні дати проживання.
б) При груповому бронюванні:
- готель залишає за собою право проінформувати за 24 години представника групи/замовника про зміну 
категорії номерів групи з обов’язковим обговоренням зміни тарифу;
- у разі відсутності замовлених номерів адміністрація готелю зобов’язана розмістити гостей в іншому готелі м. 
Києва, покрити витрати, пов’язані з транспортним і перевезенням в інший готель та надати право 3-хвилинного 
міжнародного дзвінка за рахунок готелю «Глібівка»
- готель залишає за собою право відмови у продовжені терміну проживання групи.
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4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  ГРОМАДЯН, ЯКІ 
ПРОЖИВАЮТЬ У ГОТЕЛІ:
4.1. Особи, що проживають у готелі, зобов’язані:
- дотримуватися встановлених адміністрацією готелю даних Правил проживання;
- дотримуватися правил пожежної безпеки;
- при виході з номеру закрити вікна, водопровідні крани, вимкнути світло та електроприлади;
- у разі втрати або завдання шкоди майну готелю, відшкодувати збитки згідно з діючим законодавством 
України;
- при вибутті з готелю зробити повний розрахунок за проживання і надання додаткових послуг.
4.2. Особам, які проживають у готелі, заборонено:
- заносити і зберігати в номерах речовини, матеріали і речі, що є небезпечними для життя, здоров’я людей та 
зберігання майна;
- тримати в номері тварин та птахів;
- користуватися електронагрівальними приладами, що не входять до комплектації номеру;
- залишати в номерах сторонніх осіб на період своєї відсутності без попередження адміністрації готелю;
- передавати іншим особам свою картку-ключ. 

Гість при виявленні недоліків у наданій послузі, невідповідності послуги присвоєній категорії готелю має право 
за своїм вибором вимагати:
- усунення недоліків безоплатно та у визначений термін;
- відповідного зменшення ціни за надану послугу.

Готель повинен ужити заходів щодо усунення недоліків наданої послуги з моменту пред’явлення гостем 
відповідної вимоги. Гість має право розірвати договір про надання готельних послуг і відповідно до чинного 
законодавства вимагати повного відшкодування збитків, якщо готель в установлений термін не усунув 
недоліки. Гроші, сплачені гостем за послуги, що не були надані, повертаються протягом 7 банківських днів 
від моменту досягнення відповідної домовленості на підставі документів, що підтверджують укладання та 
розірвання договору про надання послуг.
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5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ГОТЕЛЮ:
5.1. Рівень обслуговування гостей повинен відповідати вимогам категорії, наданій готелю «Глібівка».
5.2. Адміністрація готелю при оформленні проживання в готелі зобов’язана інформувати гостей про надання 
основних та додаткових послуг, про форму та порядок їх оплати.
5.3. Інформація доводиться до відома гостя у доступній наочній формі і розміщується у приміщенні, що 
призначене для оформлення розміщення гостя, у зручному для огляду місці та повинна включати таке:
• Дані про готель, як юридичну особу, його юридичну адресу і номер телефону;
• Свідоцтво про надання готелю відповідної категорії;
• Копію сертифіката на послуги, що підлягають обов’язковій сертифікації;
• Копію ліцензії, якщо даний вид діяльності підлягає ліцензуванню;
• Зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати готельні послуги;
• Дані про типи та вартість номерів (місць в номері);
• Перелік основних послуг, що входять у ціну номера (місця в номері);
• Перелік і ціну додаткових послуг, що надаються за окрему плату;
• Відомості про форму та порядок оплати 
послуг;
• Перелік категорій осіб, що мають право на отримання пільг, а також перелік пільг, що надаються при 
наданні послуг у відповідності до законодавства;
• Відомості про режим роботи розташованих в готелі підприємств харчування, зв’язку, побутового та інших 
видів обслуговування. У разі їх  відсутності - дані про місцезнаходження та режим роботи найближчих до 
готелю підприємств харчування, зв’язку та побутового обслуговування;
• Відомості про державні органи, що здійснюють захист прав споживачів;
• «Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг», 
затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19;
5.4. Готель забезпечує гостям надання таких безкоштовних послуг:
• Виклик невідкладної медичної допомоги;
• Користування медичною аптечкою;
• Доставку в номер кореспонденції при її отриманні;
• Надання необхідного інвентарю (дошка для прасування та праска);
• Побудка гостя у визначений час;
• Виклик таксі;
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5.5. Готель повинен забезпечити наявність у кожному номері даних Правил проживання у готелі, правил 
протипожежної безпеки та інструкції щодо дій в екстремальних умовах, перелік додаткових послуг та 
прейскурант цін на них, відомості про роботу закладів (підприємств) громадського харчування, торгівлі, зв’язку, 
побутового обслуговування та інших, що розміщені у готелі, внутрішній телефонний довідник. 
Зазначена інформація повинна доводитись до відома гостей українською та англійською мовами, а також на 
інших іноземних мовах на розсуд готелю.
5.6. Адміністрація готелю має право надавати гостям за їх бажанням додаткові платні послуги.
5.7. Заміна постільної білизни один раз на три доби, рушників та туалетних речей відбувається щоденно.
5.8. В номери, за проханням гостей, за додаткову платню може надаватися відео, оргтехніка, яка є у наявності 
в готелі для оренди.
5.9. Адміністрація готелю несе відповідальність за комплектність і справність обладнання в номерах, а також 
за якість підготовки номеру/місця до заселення. Якість підготовки номеру/місця до заселення перевіряється 
адміністрацією згідно затвердженого порядку.
5.11. Адміністрація готелю не несе відповідальності за речі клієнта у разі перебування сторонньої особи. У разі 
втрати чи пошкодження речі гість зобов’язаний негайно повідомити про це готель.
Якщо до закінчення строку проживання гість не пред’явив свої вимоги до готелю, вважається, що його речі не 
були втрачені чи пошкоджені.
5.12. У разі виявлення забутих речей, готель зобов’язаний негайно повідомити про це власника речей (за 
умови, що їх власник відомий). 
Речі, забуті гостями в номерах, оформлюються за описом адміністрацією готелю в спеціальному журналі 
та зберігаються в камері забутих речей. Забуті речі зберігаються у готелі протягом шести місяців, після чого 
передаються у відповідні державні органи для реалізації або знищуються, про що складається акт установленої 
форми. 
Також можливий варіант пересилки забутих речей за письмовою вимогою і за рахунок  власника. 
Забуті гостями продукти харчування підлягають ліквідації згідно встановленого готелем порядку.
5.13. Гостям за додаткову плату надаються міні-сейфи, що знаходяться на стійці служби прийому та розміщення.
5.14. У готелі є книги відгуків та пропозицій, що видаються гостям за їх проханням у місцях обслуговування.
5.15. Скарги і заяви гостей розглядаються адміністрацією готелю згідно діючого законодавства України.
5.16. У випадку завдання гостями матеріальних збитків, пов’язаних із втратою або пошкодженням, майна 
готелю, їх відшкодування здійснюється гостями шляхом оплати суми збитків на підставі оформленого 
адміністрацією готелю акту згідно діючого законодавства.
5.17. Якщо гість неодноразово порушує правила проживання у готелі, що призводить до матеріальних збитків, 
а також створює незручності для інших споживачів, готель має право, відмовити у поселенні або здійснити 
виселення. 
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6. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ
ПРАВИЛ
Контроль за дотриманням адміністрацією готелю цих правил здійснюють місцеві державні адміністрації і 
органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань туризму та інші центральні 
органи виконавчої влади в межах їх компетенції. Контроль за дотриманням гостями та персоналом цих Правил 
здійснюється адміністрацією готелю «Глібівка».


