
 
Додаток № 1  

до Договору (публічної оферти)  
про надання послуг 
від 01 січня 2017 р. 

(нова редакція) 
 

м. Київ                                                                                                                                             01 січня 2017 р. 
 

ЗАСТОСОВАНІ ТЕРМІНИ : 
Послуги – послуги Розважального центру в т.ч. Додаткові послуги та використання іншого обладнання, що є 
предметом Договору (публічної оферти) про надання послуг від 01 січня 2017 р. 
Користувач – фізична особа, що тимчасово чи постійно проживає, або перебуває, на території України та 
уклала Договір про надання Користувачу комплексу розважальних послуг, інших додаткових послуг, та 
використання обладнання на викладених умовах у Договорі  (публічної оферти) про надання послуг від 01 січня 
2017 р.  
Оператори – Фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що надають послуги по Договору  (публічна 
оферта) про надання послуг від 01 січня 2017 р.  
Тарифи – ціни та об’єм Послуг Розважального центру 
Посередницькі послуги – послуги, що надаються Операторами за окрему плату на підставі договорів з 
Контрагентами та/або послуги, що надаються Контрагентом за окрему плату на підставі договорів з 
Операторами на території Розважального центру 
Заклади – Паб «Біг Бен», що знаходяться на території Розважального центру. 
Публічна оферта - Договір  (публічна оферта) про надання послуг від 01 січня 2017 р.  
 
1. Послуги Розважального центру надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов Публічної 

оферти за цінами та в об’ємі вказаними в даному Додатку. 
2. Інформація про Тарифи, що міститься в даному Додатку вказується на  інформаційному стенді та/або  

електронному сайті (http://dreamtown.ua/). 
3. Операторами затверджено наступні Стандартні Тарифи*: 

 
 
 

Стандартні Тарифи Ролердром 
 
Сеанс** 

 
Обєм Послуг 

 
Будні дні 

 
Вихідні та святкові дні 

Д
орослий 

Т
ариф

 «Д
итячий»  

(діти по 12 років) 

Т
ариф

 
 “П
енсійний” 

 Д
орослй 

 

 

з 8:00 до 8:30 Час перебування на 
атракціоні 
необмежений в 
рамках робочого 
дня атракціону  

30  
 
 

55 

 
 
 

50 
 

50  
 
 

50 

 
 
 

60 

з 8:30 до 15:00 55 80 

з 15:00 до 20:30 60 80 

з 20:30 до 22:30 
(вечірнє катання) 

40 45 

 
 
 
 
 
 

Т
ариф

 «Д
итячий»  

(діти по 12 років) 

Т
ариф

 
“П
енсійний” 



 
 
 
 
 

Стандартні Тарифи Боулінг 
Сеанс** Понеділок та 

Середа 
(День  
Боулера) 

Вівторок та 
Четвер 

Пятниця 
 
 

Субота та  
святкові дні 

Неділя 

Час перебування на 1 (одній) дорожці  
60 хвилин 

Час перебування на 1 
(одній) дорожці  
120 хвилин 

з 10:00 до 11:00  не працює 84  
з 11:00 до 12:00 60 180 180 

з 12:00 до 18:00 120 
 

84 84 300 498 
з 18:00 до 23:00 180 252 
з 23:00 до 01:00 105 180 300 
з 01:00 до 03:00 не працює 105 не працює 

 
 
 

Стандартні Тарифи Більярд 
Сеанс** Обєм послуг Понеділок, 

Четвер 
(День  
Більярдиста) 

Вівторок,  
Середа 

Пятниця Субота та  
святкові дні 

Неділя 

пул 

російський 

пул 

російський 

пул 

російський 

пул 

російський 

з 10:00 до 11:00  60 хв. не працює 27 
з 11:00 до 12:00 27 48 
з 12:00 до 18:00 45 69 78 
з 18:00 до 23:00 57 63 69 78 
з 23:00 до 01:00 45 48 
з 01:00 до 03:00 не працює 39 не працює 

 

Стандартні Тарифи Автодром 
Сеанс** Обєм Послуг Будні дні  

(понеділок –  
четвер) 

П’ятниця Субота та  
святкові дні 

Неділя 

з 10:00 до 10:30  
 Час  
перебування на 1 
(одному) авто  
3 хвилини 

20 
З 10:30 до 22:00  

не працює                                                  
30 35 40 

з 22:00 до 23:00  
20 

не працює 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Стандартні Тарифи Ковзанка 

Сеанс** Обєм Послуг Понеділок  
Вівторок 
Середа - Четвер 
 

П’ятниця Вихідні та 
святкові дні 

Д
орослий 

Т
ариф

 «Д
итячий»  

(діти по 12 років) та  
Т
ариф

 «П
енсійний 

Д
орослий 

Т
ариф

 «Д
итячий»  

(діти по 12 років) та  
Т
ариф

 «П
енсійний 

Д
орослий 

Т
ариф

 «Д
итячий»  

(діти по 12 років) та  
Т
ариф

 «П
енсійний  

1 
 
з 8:00 до 9:00 

60 хвилин 30  

 

 

45 

30  

 

 

45 

30  

 

 

50 

2 з 9:25 до 10:25 35 35 50 
3 з 10:50 до 11:35 45 хвилин 
4  з 12:00 до 12:45  

55 

 

55 

 

80 
5 з 13:10 до 13:55 
6 з 14:20 до 15:05 
7 з 15:30 до 16:15 
8 з 16:40 до 17:25 
9 з 17:50 до 18:35 

10 з 19:00 до 19:45 60 60 
11 з 20:10 до 20:55 
12 з 21:20 до 22:05 
13 з 22:30 до 23:30 60 хвилин 35 50 50 

*Всі ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ 
**Час протягом якого можна придбати Послуги за відповідною ціною Тарифа Розважального 
центру.  

3.1. Тариф «дитячий» застосовується до дітей віком  від 3 по 12 років. 
3.2. Тариф «дорослий» застосовується до осіб віком від 13  років. 

 3.3. Представники Оператора мають право, у разі виникнення сумнівів щодо віку особи, вимагати 
предявлення оригіналу особистого посвідчення особи з фотографією, виданого компетентним органом 
державної влади, в якому зазначена дата народження такої особи або свідоцтва про народження для осіб 
віком до 16 років. 
 

4. В вартість всіх Тарифів входить вартість прокату додаткового спорядження для користування Послугою, 
згідно відповідної Інструкції до атракціону Розважального центру, незалежно від того, який Тариф придбав 
Користувач, якщо інше не передбачено умовами такого Тарифу.  
4.1.  Користувач має право при придбанні відповідного Тарифу відмовитись від додаткового спорядження.   

При цьому зниження цін на Послуги і/або грошове відшкодування не здійснюється. 
4.2. Строк прокату обмежується строком отримання послуг Розважального центру. 

 
5. Вартість Послуг атракціону «Більярд» згідно до відповідного обраного Тарифу обчислюється за формулою: 

В = (Т /60) х Ч 
де В – це вартість фактично наданих Послуг Користувачу, що підлягає оплаті згідно умов Публічної оферти, 
грн. з урахуванням ПДВ; 
Т – вартість 60 хвилин надання послуг за обраним Тарифом; 
Ч – фактичний час використання Користувачем Послуг атракціона, що обчислюється у хвилинах. 
У розрахунках ціна округляється до двох знаків після коми. 
5.1. Якщо строк фактичного використання Користувачем Послуг атракціону «Більярд» згідно до 
відповідного Тарифу склав менше 60 секунд, вважається, що Послуга була надана в об’ємі строком на 1 
(одну) хвилину і плата в такому випадку стягується не менше ніж за одну хвилину. Така калькуляція 
застосовується до кожної наступної хвилини перебування понад придбаного часу згідно до відповідного 
Тарифу. 



 
6. У випадку використання Користувачем Послуг атракціону «Боулінг» та/або «Більярд» понад замовленого 

часу згідно до відповідного обраного Тарифу, вартість отриманих послуг понад об’єм замовлених послуг 
тарифікується та обчислюється за формулою: 
Х = Т / 60,  
де Х- вартість 1 (одної) хвилини використання Послуг понад замовленого часу, грн. з урахуванням ПДВ; 
Т – вартість сеансу за обраним Тарифом; 
У розрахунках ціна округляється до двох знаків після коми. 
6.1. Якщо строк фактичного використання Користувачем Послуг атракціону «Боулінг» та/або «Більярд» 

понад замовленого часу згідно до відповідного Тарифу склав менше 60 секунд, вважається, що Послуга 
була надана в об’ємі строком на 1 (одну) хвилину і плата в такому випадку стягується не менше ніж за 
одну хвилину. Така калькуляція застосовується до кожної наступної хвилини перебування понад 
придбаного часу згідно до відповідного Тарифу. 

 
7. Тарифи на послуги Розважального центру та їх перелік визначаються і змінюються виключно за рішенням 

Операторів.  
8. Акційні та Спеціальні Тарифи на Послуги Розважального центру регулює Положення про спеціальні 

умови надання послуг Розважального центру для відвідувачів та Додатки до нього. 

9. Вартість Додаткових послуг (індивідуальна анімація, послуги закладів громадського харчування та ін.), які 
не включені до вартості послуг, зазначених в п.3 даного Додатку, можуть бути придбані Користувачем за 
цінами визначеними Оператором та/або Контрагентами. 

 
10. За втрату (загублення) або ушкодження майна Оператора, Користувач несе матеріальну відповідальність в 

розмірі: 
Вид матеріальної шкоди завданої Оператору  Користувачем Розмір матеріальної 

відповідальності 
втрата (загублення) номерку для гардеробу 20 
втрата (загублення) або ушкодження ключа від персональної шафки на 
території відповідного атракціону, що робить його неможним до 
використання відповідно до призначення 

20 

втрата (загублення) або ушкодження додаткового спорядження 100 
ушкодження 1 (одного) борту ковзанки та/або ролердрому 3000 

*Всі ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ. 
 
За розбитий або ушкоджений з вини Користувача посуд/майно в Закладі громадського харчування на 
території Розважального центру, Користувач сплачує вартість послуги з відновлення функціональних 
властивостей майна в розмірі, вказаному у Прейскуранті відповідного Закладу громадського харчування. 

 
10.1.  Розмір завданої матеріальної шкоди за втрату (загублення) або ушкодження майна Оператора не 

визначеного у даному Додатку, визначається виходячи з балансової вартості такого майна. 
  

11. Даний Додаток діє протягом дії Договору (публічної оферти) про надання послуг від 01 січня 2017  р.. 

12. Даний Додаток є невід’ємною частиною Договору (публічної оферти) про надання послуг від 01 січня 2017  
р.. 

	
ТОВ «БПК-Аметист» 
 
 
Директора __________ Савельєвої І.П. 
                                    М.П. 

ФОП Надуда Юрій Володимирович 
 
 
__________ Надуда Ю.В. 
        М.П. 

ФОП Мотронюк Юрій Володимирович 
 
 
__________ Мотронюк Ю.В. 
        М.П. 

ФОП Плужников Павло Вікторович 
 
 
__________ Плужников П.В. 
        М.П. 



ФОП Шутий Сергій Валерійович 
 
 
__________ Шутий С.В. 
        М.П. 

ФОП Голубов Олександр Олексійович 
 
 
__________ Голубов О.О. 
        М.П. 

 ФОП Радіонов Володимир Володимирович 
 
 
__________ Радіонов В.В. 
        М.П. 

 


