
 

 

Правила надання готельних послуг в готельно-розважальному комплексі 

«КАРПАТЬСКА ВЕЖА» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

1.1 Чинні Правила надання готельних послуг та користування курортним готелем 

«Карпатська Вежа» (далі Правила) розроблені на основі діючого законодавства України і 

регулюють відносини між споживачами (громадянами), які проживають у курортному готелі 

«Каропатська Вежа – Мигово», або мають намір скористатися готельними послугами та 

виконавцем готельних послуг. 

1.2. Підприємницька діяльність готелю регулюється чинним законодавством України та 

Правилами користування готелями і аналогічними засобами розміщення та надання готельних 

послуг (затверджені Наказом Держтурадміністрації України від 16.03.2004 р. № 19, зареєстровані 

Мін'юстом України від 12.04.2004 р. за № 413/9012). 

1.3. Режим готелю цілодобовий. Розрахункова година - 12:00. 

Оплата стягується за добу/ночівлю. 

1.4. Заїзд до 14.00 є додатковою послугою і надається за проханням/ заявкою гостя 

(замовника) і за погодженням з керівником служби приймання і розміщення в залежності від 

наявності вільних місць.  

1.5. При ранньому заїзді в період з 11.00 до 14.00 за наявності вільних номерів гість може 

розміститися у номері без додаткової оплати. 

1.6. При ранньому заїзді з 0.00 стягується оплата в розмірі 100% ціни номера за 1 

розрахункову добу. Харчування надається гостю у день заїзду за додаткову оплату. 

1.8. При проживанні менше однієї доби оплата стягується як за одну добу. 

1.9. Виїзд після 12.00 є додатковою послугою і надається за проханням/заявкою гостя 

(замовника) за погодженням з керівником служби приймання і розміщення в залежності від 

наявності вільних місць. 

1.10. При виїзді після розрахункової години в період до 20.00 оплата складає 50% ціни 

номеру за 1 розрахункову добу згідно затвердженого тарифу; 



1.11. Після 20.00 оплата складає 100% ціни номеру за 1 розрахункову добу згідно 

затвердженого тарифу, якщо інше не було обумовлене у договорі на надання готельних послуг та 

підтверджене Готелем. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОЖИВАННЯ У ГОТЕЛІ: 

 

2.1. Порядок оформлення проживання у готелі здійснюється згідно з вимогами Правил 

користування готелями і аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг. 

2.2. При наявності вільних місць та за бажанням громадянина йому надається номер на 

два місця з повною оплатою вартості номеру. 

2.4. Оформлення і оплата проживання:  

Оформлення проживання у готелі здійснюється біля стійки «Reception» на 1-му поверсі, у 

холі. Адміністратору готелю необхідно повідомити номер броні чи назву організації, яка здійснила 

бронювання. 

Форма оплати - розрахунок готівкою, картками, безготівковий розрахунок . 

Для розміщення у готелі необхідно мати паспорт, або документ з фотокарткою, що 

підтверджує Вашу особу. 

Для дітей у супроводі дорослих - свідоцтво про народження. 

Плата за проживання стягується у відповідності з єдиною розрахунковою годиною - 14 

година поточної доби за місцевим часом.  

Ранній  заїзд чи пізній  виїзд – попереднє узгодження з адміністратором при наявності 

вільних місць. 

За проживання дітей віком до 5 років, без надання окремого місця, плата не стягується. 

Гості проживаючих, можуть знаходитись у готелі з 9.00 до 22.00 годин, надавши при вході 

адміністратору документ, який засвідчує особу.  

 

3.ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ГОТЕЛІ 

3.1. Громадяни, які проживають у готелі зобов'язані: 

- дотримуватись установленого адміністрацією готелю порядку проживання, правил 

протипожежної і електробезпеки; 

- при виході із номеру закривати водозабірні крани, вікна, вимикати світло, 

телевізор; 

- відшкодувати шкоду, у разі втрати чи пошкодження майна \ обладнання готелю, 

по залишковій сумі даного майна і обладнання; 

- у разі втрати ключа від номеру/ електронна картка/- стягується компенсація у 

розмірі 250 грн. 

- при виїзді Із готелю зробити повний розрахунок за Міні-бар.  

- повідомити адміністратора чи покоївку про свій виїзд, здати ключі адміністратору. 

-           дотримуватись тиші з23:00 до 8:00 год. 

 

3.2. У готелі заборонено: 

- залишати у номері сторонніх осіб, а також передавати їм ключ від номеру; 



- залишати без догляду дорослих неповнолітніх дітей, допускати їх знаходження без 

дорослих на балконах, на сходових площадках, на вулиці. 

- самостійно усувати неполадки, що виникли під час користування електромережею, 

електрообладнанням, водопроводом, каналізацією, сантехнікою та іншими предметами, які 

складають оснащення готелю; 

- зберігати громіздкі речі, легкозаймисті речі, вибухові, хімічні і радіоактивні 

речовини, зброю; 

- тримати у номері тварин, птахів, рептилій (без відома Адміністратора ); 

- переставляти і виносити меблі з номеру;  

- палити у всіх приміщеннях готелю  

- викидати сміття із вікон номеру; 

- приносити до ресторану напої, а також продукти, куплені за територією готелю; 

- виносити з ресторану посуд, столові прибори без попередньої згоди з 

Адміністратором ресторану; 

3.3. У номерах готелю заборонено використовувати трійники і подовжувачі, потужні 

електроприлади, крім випадків, коли ці прилади входять до обладнання номеру чи видані 

персоналом готелю. 

3.5. Територія готелю, всі входи до неї, хол контролюються системою відео 

спостереження. Вся інформація реєструється, записується на цифрові носії і зберігається. 

Відеоспостереження здійснюється з метою забезпечення безпеки гостей, їх майна, обладнання і 

майна готелю. 

3.6. Гості готелю при виявленні недоліків у наданій послузі мають право: 

- вимагати усунення недоліків у визначений термін; 

- розірвати договір і вимагати відшкодування збитків, якщо у наданій послузі не 

були усунені недоліки. 

 

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ГОТЕЛЮ 

 

4.1. Адміністрація готелю при оформленні проживання у готелі зобов'язана інформувати 

громадян про надання основних і додаткових послуг, форму і порядок їх оплати. Інформація 

повинна знаходитись у доступному для огляду та ознайомлення місці і повинна містити: 

- найменування нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати готельні 

послуги; 

- Правила користування готелями і аналогічними засобами розміщення та надання 

готельних послуг в Україні; 

- Правила надання готельних послуг та користування готелем «Карпатська Вежа»; 

- свідоцтво про присвоєння готелю відповідної категорії (при його наявності); 

- прейскурант вартості номерів та додаткових послуг і їх перелік, що надаються 

готелем; 

- дані про режим роботи підприємств громадського харчування. 

- дані про виконавця, його юридичну адресу та номер телефону; 

- дані про органи, що здійснюють захист прав споживачів.  

4.2. Адміністрація готелю повинна забезпечити громадянам надання таких безплатних 

послуг: 



- надання невідкладної допомоги; 

- надання необхідного інвентарю в залежності від категорії готелю. 

4.3. Адміністрація готелю несе відповідальність за комплектність і справність обладнання у 

номерах, а також за якість підготовки номерів до заселення.  

При проживанні Гостя у готелі понад 3 доби, у номерах всіх категорій зміна постільної 

білизни здійснюється на п’яту  добу з дати заїзду, зміна рушників проводиться кожні 3дні. На 

прохання Гостя може бути проведена дострокова заміна постільної білизни, рушників без 

додаткової оплати. 

Якість підготовки номерів перед заселенням перевіряється (контролюється) згідно 

затвердженої технології обслуговування. 

Готель має здійснити заходи по усуненню недоліків у наданні послуг протягом однієї 

години з моменту пред'явлення гостем відповідної вимоги. 

Готель не несе відповідальності за недоліки під час надання послуг, якщо доведе, що вони 

виникли з вини самого гостя чи у результаті дії непоборної сили. 

4.4. У разі виявлення забутих речей готель зобов'язаний негайно повідомити про це 

власника речей, якщо він відомий. Забуті речі зберігаються (в залежності від їх категорії) від 1 

тижня до 6 місяців, після чого передаються у відповідні державні органи чи знищуються, про що 

складається акт установленої форми. 

4.5. У разі втрати чи пошкодження речей гість зобов'язаний негайно повідомити про це 

готель. Якщо до кінця терміну проживання гість не пред'явив своїх вимог до готелю, вважається, 

що його речі не були втрачені чи пошкоджені.  

 

 

 

З повагою, 

адміністрація готелю "Карпатська Вежа"  

 

                                  


