








ВIДОМОСТI 
про iнформацiйнс забезпс•1е1111я освiтньоi' дiяльностi у сферi 

в11що'i/пiсляд11пломно'i освiп, для осiб з в11щою освiтою 

1. l11формацi11 11ро 11аяв11iсп, бiблiотскн 

l lai'l\1�11) вш111я 
бiб.1ютск11 

l lацiо11альна 
на) кова ,1ед11ч на 

бiблiотека 
Украi1111 (IIIIMБ) 

[ I.IOUЩ. КВ 

\IC'Гplll 

2 752 м2 

Обс111 фо11Дiu 
11анча;1ыюi'. IШ)KOBO'i 

:11тсра1ур11. r1p11'1ip1111кiв 

1,57 MЛII, OДIIIIIIUb 

1 I.1оша •нt га.г11,1ю1 о Jал)'. кв. 
,1cipiв. кi,н,кiсп, мiсш, 

- 11аяв�1iсть ч11талы1ю. залiв 
2 (80 мiсць), 203 м'; 

- комп'ютер11а зала - 1 (6 
мiсuь); 

- 1шя11111сть 1тставкон1tх Jалiв -
вiдC)'flli (CKCПOJllltiipo:пawoB) IOTbCII 
н 1нпа:11,11i1r зат. 11а або11с,1с11тi п1 в 
,онi бiблiотс1ш): 
- сп111 011алю1шл1.,ноi: 1ю,tоr1ровiд1юi 
та ка11алiзаш1f1юi с11стс,1, 
с.1ск,р�,•11юi' ,1срсжi - задовi.r�1.11111( 
- тсл11iч11111{стан б)дiв;1i - 1ютр1.:б)( 
рс,ю111) фасад бiб.1iотск11. 

2. Забсзпсчс1111s1 пiдруч1111кам11, 11аnчалы111м11 посiб1111кам11, доniдковоJО та i11шо10 
1шв 1.шлы1010 лiтсратурош 

Haiiмe1-t) вання Автор (прiзвнще. iм'я Т'd Наiiме11увш111я пiдруч1111ка, Наii\lе11уван11я Кiлькiсть 
навчалыю"i по батьковi) пiдруч1111ка. нав•шлыюго посi61111ка в11давн1щтва, рiк np11\lipt111кiв•• 
д11сш1ш1i1111 11ав•1алыюго rюсiб1111ка тоща в11дан11я 

тощо 

Мiсце ciмe1i1юi· O.М. Г11рi11а, П.В. Ciмei"i11a мед11цн11а к. : Мсд1щ1111а, 2007 4 

меш1ш11111 в Грiш11ло, Т.Г. Лемзякова, 
загальнi1r 0.1. См11кодуб, 11.В. 
стру•,урi Снiгнрь 

охоро1111 здоров'я 
Г.С. Чсрешнюк, Л.В. Opra11iзaцiii11i ос1ювн Вi11111щ. 11ац. мед. у11-т 2 та пр1нщ11п11 

обслуговування Чсрсш111ок заr·ш1ыю"�' вракт1tк11 - iм. М.1. П11рогова. -

11асе.лення 11а ciмeii1ю"i MCДIIЦIIIIII До1-1сш,к : Заславськнri 

засадах сiмс,rноГ Q.IQ., 2014. • 143 С. 

\ICДIЩlll-111 Мю.:аiiловська 11. С. За1w1ь11i 1штш111я ciмeiiнo·1 Заrюрiжжя : [ЗДМ У]. 1 
MCДHЦllll\t 2013.-219с. 

О. М. Го11яче11ко Соцiа.льна MCдllШIIШ та К.: Мед1щ111�а. 2011. - 1 
орrанiзацiя охоро1111 208 с. 

здоров'я 

Ю.В. Дума11сю1n, О.В. Ccмcii11ыi1. вра11 {врач Донецк: До11басс, 2013. 3 
С1111яче11ко. Г.А. общсii прак-п1к11) -253 с. 

Иг1-1атс11ко 

О. М. Г11рi11а, Л. М. Ciмen11a мсд11ш11ш : к. : Мед11ш11ш, 2013 1 
1lacicwni11i, Г. С. Попiк {та r1iдруt11шк: у 3 кн11гах 

i,1.j 

В.Г. Персдерiя, С.Х. СiмеЛ11а мед1щ1111а К.: Здороо'я.-2012 1 
Зарем611 















































ТЕХНIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИМIЩЕННЯ 

1. Примiщення розташоване на З noeepci 4 поверхового будинку та складаеrЬСR з 

4 кабiнетiв, площею 66,8 кв. м, \' тому числi 1 кабlнет 20.0 кв. м, 2-ий кабiнет 

20 кв.             м, З-iй кабiнет 15.О кв. м, 4-ий кабiнет - 11.8 кв. м; кухнi 

nлощею �9�.О _____ ке. м, санвузла - 5,0 кв. м1 адм iнiстратиеttо-технiчноrо 

вiдсiку - З.О кв. м, коридору _ кв. м, кладово'i _ кв. м, веранди _ кв. м. 

[}АМJАЧ1ЛS IHWEY WI НЕО&ХlдНР½Щ 

2. Примiщення обладнане балконом 5.0 кв.м, лоджiею _ кв. м. _________ _ 

З. Загальна nлоща nримiщеннn 08"'2.,,,.3'-__ кв.м. 

4. Висота примiщень З.85 кв.м. 

5. Обладнання та оздоблення: 

а) кабiнетiв: вид оздоблення · матерiаn nlдлоги _______ _ 

6) кухнi: вид оздоблення · матерiал пiдлоги _________ . 

в) санвузел: вид оздоблення · матерiал пiдлог11 _______ _

r) колiр оздоблення поверхнi балкону: вид оздоблення ________ _,· матерiал

пiд11оrи _______ _ 

6. Вiдновна вартiсть примiщення 41900 !сорок одна тисяча дев'11тсот грювень} r� 

7. Заrальнi вiдомостi npo будинок: серiя гроекту ____ _, матерiал зовнiшнiх criн цегла, 

матерiал перекриття дерев'янi балки. 

!3АЗНА•11-1rи щщс У мэ1 Щ,ОSХ\дНОQ11 

8. Будинок пiдключено до телефонноi мережi, об'еднано'i диспетчерсько'i системи та 

обладнано еодоnостачанням (rарячим, холодним), канапiзацitю, газопосrачанням1 

опаленням мiське, електропостачанням, радiотрансляцiйною мережою, смfттшроводом,

лiфтам111, замково-nереrоворними пристроями, нодовим1-1 замками, телевiзiйною антеною 

колективноrо користування, кабельним ·елебаченням (непотрiбне эакресл�ти). ____ _ 
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ТЕХНIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИМIЩЕННЯ 

1. Примiщення розтаwоване на 4 поверсi 4 nоверхового будинку та складаеться , 

3 кабiнетiв, площею ::,4.,_7,:,.4с,_ __ кв. м, у тому числi 1 ка.бiнет ,2"'б".6""9'-__ кв. м, 2.·ий кабiнет 

,1,.,,3"'.2,._1._ __ кв. м, 3-iй кабiнет �7�.Sс.-__ кв. м, 4-ий кабiнет -_- __ кв. м; санвузла - 6.04 

кв. м, коридору 12.96 кв. м, кладовоУ _ кв. м, веранди _ кв. м. ________ _ 

OAЗHA.'Hffi! IНЩ[ 't PДJI tt(O.mлш!Q}l 

2 .  Примiщення обладнане балконом 1.7 ко.м, лоджiею _ кв. м. _________ _ 

i3A'!HAЧ!'JD1lliШ[YPAЗf H[QfiXIЩЮC:Тtl 

3. Загальна ллоща примiщення .,,б:,ебс.:.4'---__ кв.м. 

4. Висота примiщень "2-'-'.9'-'4'---__ кв.м. 

5. lн RРнтэ ризацiй на в� ртiсть прим i щення �1"'2..,9,_78"9<.... ___ .,( стсео,,_,д"о"о,.,д"'u"'я-"т�"-"д"'с"'о-'' Ас,т,,_�_.т-"и"'ся,.,_ч.,_.с"iм"сс,о,_,т 

вiсiмдесят дев'яrь rриеень) грн. 

6, Загальнi вiдомостi про будинок: серiя проекту ----� 

матерjал перекриття дерев1янi бапки. 

матерiал зовн iшнiх стiн Ц!ШШ, 

7. Будинок лiдключено до телефонно1' мережi, об'щнаноi диспетчерськоi системи ;а 

обладнано водоnостачанням (rарячим1 холодним)., каналiзацiЕю, rазоnостачанням, 

опаленням мiське. електроnостачанням, радiоrрансля t.1iйною мережою, смiттЕпроводом, 

лiфтами, замково-перегоnорними припроями, ttодовиr1'1и замками, телевiзiйною антеною 

ио лективноrо користуванкя, кабельним тепебаченням (t<епотрiбне закреслиrи). ____ _ 

(3АЗНА4№ IHWEY <РАЗ! НfОБМЩН.0011 







ТЕХНIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИМIЩЕННЯ 

1. Примiщення розташоване на 2 noвepci 4 поверховоrо будинку та складаЕться 3 

4 кабiнетiв, nлощею ,5:.,2сс.Оес1,_ __ ке. м, у тому числi 1 кабiнеr _.1"б.,.2..,9'-__ кв. м, 2-ий кабiнеr 

,1�3�.З�б,__ __ кв. м, 3.;.; каб!нет _.1"s ___ кв. м, 4-ий кабiнет - �7�.З"б,_ __ кв. м; санвузла - 

,6.04,._ ___ кв. м, адмiнiстративно-технiчноrо вiдсiку-4.60 кв. м, к оридору 12.7 5 кв. м, 

кладовоl _ кв. м, ееранди _ кв. м. ___________________ _ 

[3А3t1.\ЧИН1 !НШЕ УРА.31 }1!061'11ДffQCTI} 

2. Примiщення обладнане балконом 1.0:1.7 кв.м, лоджi€Ю _ кв. м .. _________ _ 

3. Заrальна плаща nримiщення .,_7,,_5.с,4'-__ кв.м. 

4, Висо,а примfщень ,2'".7'-'О'-__ кв.м. 

5. 1 нее нтари зацiйна вартiсть примiщення _.1_.11..7�24:�,О,_ __ __,(L!,ст.!.Jое....!,с�iм,,,н-,,а,..д;;ц;ся!..!.т,,_ь _,т-"и"'ся"'ч,_.,деав,,,iст"-'-i ;есо"'ре,о;дк 

гр�1вень) грн. 

6. Заrальнi вiдомостi про будинок: серiя проекту ____ ..J матерiал зовнiшн!х стiн цегла, 

матерiал перекриття �- _______________________ _ 

(3,АЗИАЧIП':1 li-ЩI[ У РАЭI НЕQ6Х1ДНОСШ 

7. Будинон niдключемо до телефонноТ мережi, об'еднано·i дис.nетчерсько'i сисrеми та

обладнано водопостачанням (гарячим, холодним), каналiзацiею, rазоnостачанням, 

опаленн�м мiське, електроnостачанням, радiотрансляцiйною мережою1 смiттепроводом, 

лiфтами1 замкоео-переrоворними присrроями1 кодовими замками, телевiэiйною антеною 

колекп,вноrо користування, кабельним телебаченням (непотрiбне закреслити). __ _ 



� 1 14 20 \ 1-------t---3_68_0 ___ •
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6.5. У всьому iншо\lу, що нспсрс 6,, . . .. д а 1с110 умоnами ц�,ого До1 оnору, Сторо1ш ксруюп,ся чи1111им 
JaKOHO,'\;lllCТIIO\I Укр:.111111. 

7 I Ж 1 • • . • • • 7. ФОР�-МАЖОР: 
· · OI\ 13 31 С1ор111 нс нссе ш1uю11щ:1J11,1юст1 1а 11сш1ко11ш1ня умов �tього Логовору, якщо цс неnиконшшя обумоnлснс 0Gста11111шми. якi 11сr1iдкон 1-рош,нi Сторона\\ i иключшт ь. а.пс

неоGмсжен� цим. ст11хiй11i ш1ха, скстрсм:1J1ь11i 1югод11i умови пожежi вiйни страйки nосннi дiУ 
гро,,адськi бсз1юрядю1, отручш111я вшщ11. смбар1 о (в 1ю;щлы:юму "ф�рс-ма,�:ор"). ' ' 
7.2. Форс-,шжор авто,1аrич110 11родо11Ж)С тс1шiн u11ко11ш111я ·юбов'язшн,, псрсдбачсних ;щ1шм 
Дого?ором. на час iioro дiУ. Якщо форс-мажор тривас бiльшс, нiж 3 (три) мiсяцi, то буд1,-яка 1 
Стор111 мае право приз}11и1111ти дiю ;щ1ю1 0 Ло1·овору.
7.3. Сrорона. ЩОI\О яко, 1шникл11 форс-мажщщi обс,аn\\\ш, nов11ш1а n триl\снний ,срмiн з 
моменту Ух ш11111ю1с1111я по,1iлом11т11 про цс письмоnо iншу Сторону. Факти, викладенi в 
11011iдо\tлсннi. 1юш11111i бути пiдтвсрджснi 11окумс11т-.�ми, 1асniд•1с1шми компсте1rпшми орrш1а\\И 
або орr-,шiзацiям11. Весвосчасне повiдомлсння та (або) пiдтвсрджешrя rrpo виникнеrrrrя обставин 
форс - мажору позбаnляс Сторону, що завинила. 110силап1ся 1ia них в подальшому. 
7.4. 1 lаяш,iсть обстав1111 форс-мажору у однiс"i iз Сторiн, рсзуm,тати яких спричинили 
неможливiсть в11кона11ня зобов'язань по цьому Договору, звiльняют1, цю Сторону вiд 
компснсацit збиткiв. нанссених iншiй Сторонi, за виключе1111ям фiнансових взасморозрахункiв 
за послуrи, що бymt наданi до моменту наста1111я обстави11 форс-мажору. 

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПIРНИХ ПИТЛНЬ 
8.1. Yci спори, що можуть в1111ию1у,:и за цим Договором •tи у зв'язку з ним, СТОРОНИ буду,:r,
розв 'язувати шляхом перегоnорiв. 
8.2. Якщо СТОРОНИ не досягну,:ь згоди в процесi переrоворiв, cr1ip передасrься на розгляд до 

Господарського суду.
9. ЧИJJJJJCТЬ ТА СТРОКИ Дll ДОГОВОРУ 

9.1. Цей Договiр набувас чинностi з дня його пiдписаш1я, дiс до 31 груд11я 2030 poi,.-y. У 
випадку, якщо жодна CTOPOI IA до закiнчення строку дiУ цього Договору нс заявила про свiй 
Hlli'\\\p nриnинити д\10 цьоrо Доп)вору, й.оrо д\я nродовжуеться на тих самих умовах. 
9.2. З будь-яких питанъ, не передбачених умоnами 11ьоrо Договору, CTOPOI IИ керуються 
чишшм закоподавством УкраУни. 

10. ЗМJНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ 
10.1. Yci Додатки. Додатковi угоди до цього Договору, що становлять його 11свiд'смну частину, 
дiйснi тim,ю1 у тому випадку, якщо вони зробленi письмово та пiдписанi обома СТОРОНАМИ, 
або Ух узгодження rriдтверджене шляхом обмiну листами. 
10.2. У разi внесс1шя змiн до iu,oгo Договору та Додаткiв до нього, ВИКОНАВЕЦЪ rrовiдомляс 
про цс ЗАМОВНИКА у письмовiй формi нс niзнime нiж за 15 (П'ятнадцять) калеидарних днiв 
до дня введения в дiю таких змiн. 
10.3. Пiсля отримання повiдомлення ВИКОНАВЦЯ про змiни згiдно з 11. I 0.2 цього Договору, 
ЗАМОВНИК nро,яrом 7 (Семи) каnендарних днiв uисьмово (\iдтnерджус свою зrоду на ,акi 
змiни або пiдписус Дода,кову угоду або Додаток зi змiнами. У випадку нспогоджсння 
ЗАМОВIIИКА зi змiнами, цсй Договiр вважасться розiрвшшм з дня ввелсш1я в дiю таких змiп. 
ВИКОНАВЕЦЬ rrриймас yci замоnлення на бронювання, що були rriдтвердженi до дня введс1111я 
в дiю змiн, за попередrriми Цiнами. 
10.4. Договiр може бу,:и достроково розiрваний будъ-якою СТОРОНОЮ. СТОРОНА, яка бажас 

!J№""�IIY.Г[<Oвip, повинна не пiзнiше нiж за 30 (Трндцять) календарних д11iв до дати його 
irrшiй CTOPOl-11 повiдомлеrшя про розiрвш111я Договору, з визначсrrням дати 
вважасrься розiрваним на майбу,:нс з визначе1101 дати розiрва,шя. 
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МС,1'-tЩШИ. 
0<:1100>1 

111фор'1щii11юrо 
1зfie111CЧCHll!I 
IIO.IIКJIIHIKИ, 

а'1б).1а1орi1 
Cl\iC�ilIOI 

\ir,1нщ11111 
Мед11ко
соц1а.1ы1i 

аспсктн здоров· я 
1tnс�1е11ня Роль 
Cl\tCЙtlOГO .11каря 
в no11)' .. 1яp�1зaui'i' 

1.:10ровоrо 
способ) житrя. 
r�роф�ла�п-икн i 
:щспзнсери1ацi1 

Мо11iтор с, ану 2 ш, 
1 онож·rр - 2 шт 
Гl),1ьсокс11,н,тр - 3 шт. 
Arrapar .1..1я n11шnче1111я 
1 :1юко111 в кровi - 2 ш г 
О.11юра1овi \IВЛ1 xipypr iчю 
,шборн та о .• нюразов1 
111струме11т11 :1,1я оглцу - 55 
шг. 
Po1xi;1111 матерi3.1111 - 20 шт 
Bai н для дорос.,нх - 1 шт 

2. Сторона\111 )"Jrодже,ю uiльове в11користання лабораторiй для пiд.вище1шя ква.пiфiкаuii. для

1.:нiiснення лабораторних та iнструментальних. дiапюстнчних завдань циклiв.

3. С торо1111 сп� ·,ыю r1p11 прийомi-передачi лабораторiй ш наявюrх у них майнових комплексiв
огля11р111х, щйшли зrоди, шо об'скт (лабораторi-,), якиn передасться на орендних умовах, перебувас
} н;1.1сжно\1) станi. що вiдповiдас вимоrам та умовам Договору. Орендар будъ-яких прстензiй до 
Орен.,одJВUЯ не мае 

4. Цеi, Ак� складсно у двох примiрниках, якi маюrь однакову юридичну силу, по одному для кожно,
Cropo1111.

1 

РЕКВВИТИ ТА ПШПИСИ CTOPIH 
ТОВ Акадс\liя Пiсляд11п.10,11юi' Освiт11 
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