
Список готелів міста Києва для розміщення під час симпозіуму. 

Шановні учасники симпозіуму, бронювання місць можливо як 
безпосередньо на сайтах готелів, так і через оргкомітет симпозіуму 

листом за темою: „Бронювання” 

Наша адреса: 
mailto:pgsihs.secretary@bpci.kiev.ua

mailto:pgsihs2007@bpci.kiev.ua 
  

Заявки на бронювання місць у готелях приймаються оргкомітетом 
симпозіуму до 15 вересня 2007 р. 

 
Прохання слідкувати за інформацією на сайті, оскільки можлива зміна 
вартості готельних номерів у розмірі 15-20% та контактних телефонів 
готелів.  

 
1. Готель «Знання» 

вул. Микільсько-Ботанічна, 31/35. 

e-mail: hotel@znannya.org.ua

www.hotel.znannya.org.ua
телефон відділу бронювання: +38(044)288-26-81 

факс: +38(044)288-12-11 

 розташування 
санузла 

розташування 
душа 

вартість місця у 
гривнях 

люкс (2 кімнати) у номері у номері 690.00* 

напівлюкс у номері у номері 530.00* 

одномісний 
номер блок блок 234.00 

двомісний номер блок блок 
210.00; 
186.00; 
164.00; 

тримісний номер блок блок 165.00 

чотиримісний 
номер блок блок 130.00 
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*- наведена вартість всьго номеру; можливо поселення до 4-х чоловік. 
Вартість місця може варьюватися в залежності від кількості кімнат у блоці. 
Вартість місця включає сніданок.  

Переваги: розташован в історичному центрі міста, поряд з станціями метро; 
зручна транспортна мережа; вікна номерів виходять на Ботанічний сад 
Національного університету.   

Недоліки: внутрішнє оздоблення економ класу. Готель займає 3-и поверхи 
багатоповерхового будинку. 

 

2. Готель «Дружба» 
бул. Дружби Народів, 5. 

e-mail: info@hotel-druzhba.kiev.ua
www.hotel-druzhba.com.ua

телефон відділу бронювання: +38(044)528-34-06 
факс: +38(044)528-33-87 

 розташування 
санузла 

розташування 
душа 

вартість місця у 
гривнях 

люкс у номері у номері 623.00*; 
608.00 

одномісний 
номер у номері у номері 323.00*; 

308.00 

двомісний номер у номері у номері 173.00*; 
165.00 

двомісний номер на поверху на поверху 119.00 

*- у кімнаті є кондиціонер. Сніданок не входить у вартість місця. 

Переваги: розташован поряд з станціями метро, зручна транспортна мережа; 
знаходиться у центральній частині міста, з добре розвинутою 
інфраструктурою.  

Недоліки: відсутня паркова зона; готель розташован на бульварі з 
пожвавленим автомобільним рухом. 

 

3. Готель «Предслава» 
вул. Предславинськая, 51.  

www.predslava.kiev.ua
телефон відділу бронювання:  +38(044)529-97-14 

факс: +38(044) 529-9750, 529-8236
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 розташування 

санузла 
розташування 

душа 
вартість номеру у 

гривнях 

двомісний  у номері у номері 396.00 

одномісний 
номер у номері у номері 273.00 

двомісний номер у номері на поверху 126.00* 

*- наведена вартість номеру без сніданку. Сніданок включено у вартість 
номеру. 

Переваги: розташован поряд з станціями метро, зручна транспортна мережа; 
знаходиться у центральній частині міста, з добре розвинутою 
інфраструктурою.  

Недоліки: внутрішнє оздоблення економ класу. Готель розташован у 
житловому будинку.  

4. Готель «Голосіївський» 
просп. 40-річчя Жовтня, 93. 

e-mail: rezerv@hotelgolos.kiev.ua
www.hotelgolos.kiev.ua

телефон відділу бронювання: +38(044)259-76-72 
факс: +38(044)259-76-46 

 розташування 
санузла 

розташування 
душа 

вартість номеру у 
гривнях 

напівлюкс 
 у номері у номері 642.00 

558.00 
одномісний 
напівлюкс у номері у номері 336.00 

двомісний 
напівлюкс у номері у номері 540.00 

 
одномісний 

номер блок блок 210.00* 
174.00 

двомісний номер блок блок 408.00* 
318.00 

одномісний 
номер на поверху на поверху 180.00* 

150.00 

двомісний номер на поверху на поверху 276.00* 
252.00 

тримісний номер на поверху на поверху 342.00 
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*- номер з сучасним ремонтом. У вартість номеру входить сніданок.  

Переваги: розташован у затишному районі міста; поряд знаходиться 
простора паркова зона Національного Виставкового Центру.  

Недоліки: віддалений від ліній метрополітену; шлях до центра міста займає 
щонайменше 40 хв. 

 

5. Готель «Братислава» 
вул. А. Малишко, 1. 

e-mail: market@bratislava.com.ua
www.bratislava.com.ua

телефон відділу бронювання: +38(044)537-39-77 
факс: +38(044)559-75-70 

 розташування 
санузла 

розташування 
душа 

вартість номеру у 
гривнях 

люкс у номері у номері 978.00 

одномісний 
номер у номері у номері 255.00 

620.00* 

двомісний номер у номері у номері 440.00 
800.00* 

двомісний номер  блок блок 330.00 

тримісний номер у номері у номері 495.00 

*- номер з сучасним ремонтом. У вартість номеру входить сніданок 
(шведський стіл). 

Переваги: розташован біля станції метро; поряд з готелем знаходяться 
розважальні та торгові центри.  

Недоліки: віддалений від історичного центру міста. 

6. Готель «Славутич» 
вул. Ентузіастів, 1. 

e-mail: reserv@hotel-slavutich.com
www.hotelgolos.kiev.ua

телефон відділу бронювання: +38(044)561-11-11, 561-11-12 
факс: +38(044)561-11-70 

 розташування 
санузла 

розташування 
душа 

вартість номеру у 
гривнях 
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Полулюкс 
 у номері у номері 679.00 

двомісний номер 
(2кімнати) у номері у номері 549.00 

двомісний номер 
поліпшений у номері у номері 549.00 

одномісний 
номер у номері у номері 219.00 

339.00* 

двомісний номер у номері у номері 299.00 
419.00* 

*- номер з сучасним ремонтом. У вартість номеру не входить сніданок. 

Переваги: розташован на березі Дніпра; з вікон готелю відкривається чудова 
панорама на дніпровські схили, золоті бані Київо-Печерської Лаври та 
Видубецького монастирю. Готель оточують торгові центри, ресторани та 
зони відпочинку.  

Недоліки: віддалений від метрополітену; до найближчої станції метро 15 хв. 
на автобусі. 

 


