ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Ми раді Вас вітати в готелі міста Києва «Голосіївський»!
Якісний сервіс, затишні номери, широкий вибір послуг
для проведення ділових зустрічей. Кваліфікований персонал готелю завжди
до Ваших послуг.
Готель «Голосіївський» має в своєму розпорядженні номери від класу
«Люкс» до «Сімейних номерів» і може одночасно прийняти 211 чоловік.
Незалежно від мети подорожі Ваш відпочинок в готелі вдало доповнить кафе
з широким асортиментом страв. Тут можна замовити банкет, фуршет та різні
урочисті і офіційні заходи.
Готель надає додаткові послуги: послуги стоянки, перукарні, хімчистки,
туристичні і банківські послуги.
Для проведення семінарів, тренінгів, офіційних прийомів, нарад і презентацій
готель «Голосіївський» пропонує конференц-зал на 55 місць зі всім
необхідним технічним обладнанням.
До нас можливо дістатися:
Від Південного залізничного вокзалу маршрутним таксі № 507 до зупинки
«Готель Голосіївський».
Від Центрального залізничного вокзалу маршрутним таксі № 825 до зупинки
«Готель Голосіївський».
Від станції метро «Голосіївська» тролейбусами № 11, 12, 43 до зупинки
«Готель Голосіївський».
Від готелю до станції метро «Виставковий центр ВДНГ» – 5 хв. пішки.

We are glad to welcome you in Kyiv Hotel «Holosiyvskiy»!
High-quality service, comfortable rooms, wide choice of services for holding of the
business meetings, skilled staff are always at you service.
The hotel has rooms from the class "Suite" to the "Family room" class and can
accommodate up to 211 pax.
Regardless of purpose of your visit, you can enjoy a cuisine of the hotel restaurant
with the wide assortment of meals. It is possible to order banquet, furchettee and
hold different events.
Hotel offers all additional services: parking lot, barbershop, dry-cleaning, tour and
bank services.
For holding of seminars, trainings, conferences and presentations, hotel
«Holosiyvskiy» offers meeting room up to 55 pax with all necessary technical
equipment.
How to get to the hotel:
From the Sonth railway station – a rout taxi N 507 to the stop "Hotel
«Holosiyvskiy»".
From the Central station – a rout taxi N 825 to the stop "Hotel «Holosiyvskiy»".
From the metro station «Holosiyvska» – by trolleybus NN 11, 12, 43 to the stop
"Hotel «Holosiyvskiy»".
From the hotel to the metro station"Exhibition center" – 5 min walk.

ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ:
1. Номер в готелі «Голосіївський» надається громадянам при наявності
паспорта, або документа, що його замінює та заповненої анкети
встановленої форми.
2. Плата за проживання і готельні послуги здійснюється згідно діючого в
готелі прейскуранту.
3. Плата за проживання справляється згідно єдиної розрахункової години
– 12 годин поточної доби за місцевим часом.
4. За проживання у готелі дітей віком до 6-ти років, без надання місця,
плата не стягується.
5. Адміністрація готелю не несе відповідальності за збереження грошей
та коштовностей, не зданих у камеру схову.
6. Сторонні персони, гості на прохання проживаючих та з відома
адміністрації можуть знаходитися в готелі тільки з 09.00 до 23.00
години.
7. При виході з номера проживаючий зобов’язаний закрити вікна, крани,
виключити світло, радіо, телевізор, здати номер покоївці на поверсі,
замкнути номер, ключ здати черговому адміністратору.
8. Проживаючі у готелі зобов’язані:
- дотримуватись правил проживання у готелі «Голосіївський»;
- дотримуватись чистоти;
- правил пожежної безпеки;
- у разі пошкодження майна готелю – відшкодувати завдані збитки.
9. Проживаючим не дозволяється:
- заносити і зберігати у номерах речовини, матеріали і предмети, що є
небезпечними для життя і здоров'я громадян;
- залишати у номерах сторонніх осіб на період своєї відсутності, а
також передавати їм ключі від номера без попередження
адміністрації готелю;
- передавати стороннім особам картку гостя.
10. З більш детальнішими Правилами проживання в готелі
«Голосіївський» можна ознайомитись в куточку споживача готелю.

Rules of staying in the hotel
1. Guests can be accommodated if they have a passport and fill in a hotel form
upon arrival.
2. Payment for accommodation and hotel services should be made according to
the hotel price-list.
3. Payment for accommodation should be made according to the hotel check-in
14:00\check-out time 12:00 of local time.
4. Children under 6 years old stay free of charge with no additional bed.
5. Administration of the hotel is not responsible for guests’ money and valuables
not handed to storage room.
6. Any visitors of the hotel guest can stay in the hotel from 9.00 a.m. to 11.00
p.m. upon request of the hotel guest. Administration of the hotel should be
informed about these visitors.
7. Upon leaving a room a guest has to close windows, faucets, switch off the
light, radio, TV set, show up the room to a chambermaid on a floor, lock a
room and hand the room key to a administrator of the hotel reception.
8. The hotel guests are responsible:
 to adhere to the rules of staying in the hotel,
 to adhere to the cleanness,
 to adhere rules of fire safety,
 in case of damage of property of the hotel - to refund the inflicted losses.
9. It is not allowed to the hotel guests:
 to bring and keep in room matters, materials and objects which are
dangerous,
 for life and health of people,
 to let visitors stay in the room during the period of the absence and to pass,
 them the room key have not informed administration of the hotel,
 to pass the hotel card to the visitors.
10. You can find more detailed Rules of staying in the hotel at the hotel's
information desk.

ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Відомості про режим роботи закладів, що розміщені у готелі «Голосіївський»

Кафе готелю «Голосіївський»
Режим роботи: з 7:00 до 21:00 без вихідних, сніданок з 7:00 до 10:00,
суб., неділя – з 8:00 до 10:00.
Кафе знаходиться на першому поверсі.
Перукарня
Режим роботи: з 09:00 до 20:00, вихідний – неділя.
Вхід зі двору готелю
Аптека
Режим роботи: цілодобово.
Адреса: проспект Голосіївський, 93
Хімчистка
Режим роботи: з 09:00 до 20:00. Вихідний – неділя.

Тел: 259-77-25

Тел: 455-75-45
Тел: 228-01-47
(063) 4546475
Тел: 258-49-61

Знаходиться поблизу:

Пошта
Режим роботи: Пн-Пт – з 09:00 до 21:00, суб. – з 09:00-18:00.
Адреса: проспект Голосіївський, 110

Тел: 258-47-88

Іnformation of operation hours of «Hotel “Holosyivskiy” establishments

The café of the hotel «Holosyivskiy»
Орегation hours: from 7:00 tо 21:00 without a weekend, breakfast from
7:00 tо 10:00, Sat., Sun.- 08:00-10:00. Тhe cafe is on a ground floor.
Ваrbershop
Орегation hours: from 09:00 tо 20:00, it is closed on Sunday.
Entrance from the court of hotel
Drugstore
Орегation hours: around the clock
93, Holosiyvsky Av.
Dry-cleaning
Орегation hours: from 09:00 tо 20:00, it is closed on Sunday

Теl: 259-77-25

Теl: 455-75-45
Теl 258-01-47

Теl: 258-49-61

Nearby

Роst office
Орегation hours: Моn-Fг from 09:00 tо 21:00, Sat.- 09:00-18:00,
110 Holosiyvsky Av.

Теl: 258-47-88

Внутрішній телефонний довідник
Зв'язок з кімнатами в готелі :
Зняти слухавку, набрати 1. Якщо в кінці номера кімнати є літера «а», перед
номером кімнати набрати 2.
Зразок: № 416 – набирати 1416,
№ 416а – набирати 2416.
Увага!!! Після 10-ї секунди починається платний зв'язок, незалежно від
того зв’язались Ви з абонентом чи ні.
Зв'язок з містом Києвом: Зняти слухавку, набрати 9, почути гудок, набрати
7 знаків міського абонента.
Зв'язок по Україні:
Зняти слухавку, набрати 9, почути гудок, набрати 0, набрати код населеного
пункту, набрати номер абонента.
Міжнародний зв'язок:
Зняти слухавку, набрати 9, почути гудок, набрати 0, набрати код країни,
набрати код міста, набрати номер абонента.
Зв’язок з покоївками та адміністрацією (внутрішній номер):
Покоївка 3-го поверху: № 1193
Покоївка 4-го поверху: № 1194
Покоївка 5-го поверху: № 1195
Покоївка 6-го поверху: № 1196
Покоївка 7-го поверху: № 1197

Адміністратор: № 1180, 1181
Менеджер з маркетингу: № 1114
Бухгалтерія: № 1117
Охорона: № 1183
Ресторан: № 1004, 1003
Перукарня: № 455-75-45

Internal telephone directory
Connection with rooms in the hotel::
Dial 1.If there is a letter «a» at the end of number of the room, before the number
of room dial 2.
For example:
Room N 416 – dial 1416
Room N 416a – dial 2416.
Attention!!! Connection due to pay begins after 10th second, regardless of that
you have connected a subscriber or not.
Connection within Kyiv City:
Dial 9, having heard a honk, dial 7 numbers of city subscriber.
Example: 9-2323332
Connection within Ukraine:
Dial 9, having heard a honk, dial 0, the code of the city and a subscriber’s number.
Example: 9-0-42-325523
International call:
Dial 9, having heard a honk, dial 0 and 0 again, the code of the country, the code
of the city and a subscriber’s number.
Example: 9-00-49-87-370065923 – Germany, Munich
Connection with chambermaids and administration (internal numbers):
Сhambermaid of 3th floor: N 1193 Administrator: N 1180, 1181
Chambermaid of 4th floor: N 1194 Manager of sales&marketing department: N
1114
Chambermaid of 5th floor: N 1195 Book-keeping department: N 1117
Chambermaid of 6th floor: N 1196 Security: N 1183
Chambermaid of 7th floor: N 1197 Restaurant: N 1004, 1003
Barbershop: N 455-75-45

Додатковий сервіс:
1. Прийом та видача кореспонденції.
2. Виклик швидкої допомоги і лікаря.
3. Побудка у визначений час.
4. Виклик таксі.
5. Кімната побутового обслуговування.
6. Кімната для занять спортом.
7. Хімчистка – тел. (044) 258-49-61.
8. Перукарня – тел. (044) 455-75-45.
9. Безкоштовний Wi-Fi Інтернет.
10.Зберігання ручної кладі у готелі – 12 грн. за добу.
11.Оренда конференц-залу за годину – 252 грн. (без обладнання),
– 300 грн. (з обладнанням).
12. Міні бізнес-центр – 210 грн./год.
13. Автостоянка:
погодинно
легкові автомобілі
джипи
мікроавтобуси
грузові автомобілі
автобуси
легковий автомобіль з причепом
грузовий автомобіль з причепом

4,00
42,00
42,00
63,00
69,00
72,00
60,00
96,00

Умови надання та вартість додаткових послуг уточнюйте в адміністраторів
Готелю.

Additional services:
1. Mailings receiving and delivery.
2. Call an ambulance.
3. Wake up call.
4. Call a taxi.
5. Self-service room free.
6. Sport room free.
7. Dry-cleaning - tel. (044) 258-49-61.
8. Beauty salon - tel. (044) 455-75-45.
9. Wi-Fi Internet is free of charge.
10.Guests luggage storage - 12 UAH per night.
11.Conference room rental - 252 UAH per hour without equipment.
12.Conference room rental - 300 UAH per hour with equipment.
13.Mini business center - 210 UAN per hour.
14.Parking lot:
1 hour
24 hours
Jeep
Minivan
Truck
Bus
Passenger car with trailer
Truck with trailer

4,00
42,00
42,00
63,00
69,00
72,00
60,00
96,00

Please, ask the hotel reception as for details of terms and cost of the hotel
additional services.

Кафе готелю «Голосіївський»
Кафе готелю «Голосіївський» – це місце, де кожний гість зможе
відпочити, розслабитись в затишній гостинній атмосфері.
В інтер’єрі нашого кафе присутні елементи античної епохи. М’які тони
і приємні кольори, велика кількість квітів, неголосна спокійна музика,
сприяють гарному настрою та душевному спокою.
В меню Ви знайдете страви з європейської та української кухонь.
У нашому кафе кожен гість зможе знайти страву до душі.
Великий вибір десертів (від морозива до дуже смачних тістечок)
задовольнить найвибагливіших сладкоїжок.
Офіціанти нашого кафе допоможуть Вам у виборі страв, розкажуть про
кожну страву та технологію її приготування.
Кафе приймає та обслуговує будь-які урочисті події – від дня
народження до весілля. Великий зал вміщує 100 осіб та має місце для танців.
Також є невеликий, але дуже охайний і затишний банкетний зал на 25-30
осіб.
Чекаємо на Вас в нашому кафе за адресою: м. Київ пр. Голосіївський, 93
Замовлення столиків за тел.: (044) 455-74-48; (044) 259-77-25
The café of the hotel «Holosiyvsky»
The café of the hotel «Holosiyvsky» is a place where every guest can have a
rest and relax in a cozy and a comfortable atmosphere.
The hotel cafe interior has elements of ancient epoch. Soft and pleasant
colors, plenty of flowers, low quiet music assist to get a good mood and peace of
mind.
We offer meals of Ukrainian and European cuisines. Every guest will find a
meal he likes. The great choice of desserts from an ice-cream to delicious pastries
will satisfy most whimsical sweet lover.
Waiters help you to make a choice, tell you about every meal and technology
of its cooking.
You can hold events here: a birthday party, wedding etc. The hotel cafe is
for 100 persons and it has a place to dance as well. We can also offer a cozy
banquet hall for 30-25 persons within the hotel cafe area.
You can enjoy your meals on summer open area of the hotel café.
We are looking forward to you in the hotel cafe!
Our address: Kiev, 93, Holosiyvsky Av..
Tel.: (044) 455-74-48
(044) 259-77-25

ПАМ’ЯТКА ПО ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ
Шановні гості!
Адміністрація готелю «Голосіївський» вітає Вас, бажає Вам приємного
відпочинку та звертається до кожного з Вас з проханням:
- ознайомитися з планом евакуації, який розташовано на кожному
поверсі по маршрутах евакуації;
- перевірити справність електроприладів у Вашому номері;
Для попередження пожежі рекомендується:
Виходячи з номеру не залишати в номері ввімкненими телевізор,
лампи освітлення та інші електричні прилади;
!!!! Заборонено:
користуватися в номері кип’ятильником, праскою та іншими
електронагрівальними приладами;
палити в будівлі готелю «Голосіївський»;
накривати увімкнуті лампи освітлення будь-якими сторонніми
предметами; приносити та зберігати в номері пожежонебезпечні речовини
та предмети. Дотримання цих заходів гарантує безпеку Вам та усім
оточуючим.
Якщо виникла пожежа:
У Вашому номері:
Вжити (по можливості) заходи для негайного гасіння палаючого
предмету підручними матеріалами.
Повідомити про пожежу покоївці та адміністратору готелю по тел.: 9 259-76-72 (або внутрішній № 11-80; 11-81) чи будь-якому іншому працівнику
готелю.
Якщо ліквідувати пожежу не вдається, вийдіть з номеру, зачиніть двері
(але не на замок!), залиште небезпечну зону і дійте за вказівкою адміністрації
та пожежних. Орієнтуватися в готелі, згідно з планами евакуації на поверхах.
Поза Вашим номером:
Негайно повідомте адміністрації по тел.: 9 - 259-76-72 (або внутрішній
№ 11-80, 11- 81).
Якщо коридор та сходові марші сильно задимлені і залишити
приміщення неможливо:
1. Залишайтесь у номері, відчиніть вікна, зачиніть двері (але не на
замок!), щілі у дверях, вентиляційні отвори прикрийте змоченими у воді
рушниками та простирадлами.
2. Повідомте адміністрацію готелю про своє місцезнаходження по тел.:
9 - 259-76-72; (або внутрішній 11-80; 11-81)
3. Підійдіть до вікна та подайте знак пожежним або іншим особам про
надання Вам допомоги.
З повагою, адміністрація готелю «Голосіївський».

FIRE SAFETY INSTRUCTION
Dear Guests!
Hotel “Holosiyvsky”welcomes you, wishes you pleasant staying and request you:
• Memorize the location of exits and stairs, familiarize with the plan of evacuation
on every floor;
• Check up the good condition of electric devices in your room
• Stick to following warning measures:
It is recommended for warning of fire:
Leaving the room do not forget to turn off a TV set, lamps of illumination.
It is impossible
Not to use heaters, iron and other electric devices in your room To smoke in the
hotel
To cover the lamps of illumination with objects from combustible material.
To bring and keep explosive matters and objects in a room.
The observance of these measures guarantees safety to you and all the hotel guests
If there was a fire in your room:
To take (on possibility) measures for the immediate extinguishing of blazing object
the improvised materials.
Please, inform the chambermaid and administrator of the hotel about a fire, call
tel.:
9- 259-76-72 (or to internal tel 11-80; 11-81) or to any other staff of the
hotel. If to liquidate a fire it is not succeeded, go out from the room, shut the door
to (but not lock!), leave a dangerous area and follow instruction of administration
and firemen.
Follow the plan of evacuation.
Out of your room:
1. Please, inform the hotel administrator, tel.: 9-259-76-72 (or to internal tel 1180; 11-81).
If a corridor and stairs are in smoke and it is not possible not leave the room:
1. Remain in the room, open windows, shut the door to (but not lock!), cover door
holes, vent openings with the towels and linens moistened in water.
2. Please, inform the hotel administrator about your location, tel.: 9-259-76-72 (or
to internal tel 11-80; 11-81).
3. Please, go to the window and give a sign to firemen or other persons that you
need a help.
Kind regards,
Hotel “Holosiyvsky” administration

