
Відпочинок влітку 2016 року 

I. Навчально-оздоровча база «Сула» (м.Лубни) 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

Графік заїздів (14 діб) 

   1 зміна   29.06.16 р.-  12.07.16 р. 

   2 зміна   13.07.16 р. – 26.07.16 р. 

   3 зміна   27.07.16 р. – 09.08.16 р. 

   4 зміна   10.08.16 р. – 23.08.16 р. 

Умови видачі путівок: 

Повна вартість путівки для співробітників університету на 14 діб- 2970,00 грн. 

Пільги для викладачів, працівників університету та пенсіонерів – 30 % від 

повної вартості путівки, податок на різницю вартості путівки та внесеної суми 

(18%ПДФО та 1,5% військовий збір) 

Вартість путівки: 

 Для співробітників університету: 891,00грн+487,56 грн(сума податку, яка буде 

вирахувана із заробітної плати) 

 Для дітей працівників університету віком до 16 років (включно) повна вартість 

путівки на 14 діб – 1483,00 грн 

 Для сторонніх осіб вартість путівки на 14 діб становить 3500,00 грн. 

 Для дітей сторонніх осіб –1750,00 грн віком до 16 років (включно) 

Вартість проживання за 1 добу для сторонніх осіб—128,00 грн 

  

  

 



II. Навчально-оздоровчий комплекс  «Синевир» 

(с. Колочава, Міжгірський р-н, Закарпатська область) 

  Графік заїздів (14 діб) 

1 зміна   29.06.16 р.-  12.07.16 р. 

2 зміна   13.07.16 р. – 26.07.16 р. 

3 зміна   27.07.16 р. – 09.08.16 р. 

4 зміна   10.08.16 р. – 23.08.16 р. 

Вартість проживання:   

 для співробітників університету – 1365,00  грн (повна вартість) 

 для дітей співробітників до 18 років(включно)- 683,00 грн 

 для сторонніх осіб – 2050,00  грн 

 для дітей сторонніх осіб до 14 років (включно) –1024,00 грн 

Умови видачі путівок: 

Пільги для викладачів,  працівників університету та пенсіонерів – 

30 % від повної вартості путівки,  податок на різницю вартості путівки та внесеної 

суми (18%ПДФО та 1,5% військовий збір) 

Вартість путівки для викладачів: 409,50грн+224,07грн(сума податку, яка буде 

вирахувана із заробітної плати) 

Примітка:  вартість 3-ох разового  харчування (оплата на місці): 

 для співробітників- 130,00 грн /доба (1820,00грн); 

для дітей співробітників до 16 років(включно)- 70,00 грн/доба (980,00 грн); 

для сторонніх осіб- 160,00 грн/доба (2240,00грн); 

для дітей сторонніх осіб до 16 років(включно) - 100,00 грн/доба (1400,00 грн). 
 

  

  

 



ІІІ. Оздоровчий комплекс «Маяк» від НТУ «КПІ» 

(Херсонська обл., Скадовський р-н, с.м.т. Лазурне) 

Повна вартість путівки на 12 днів – 4680 грн,   

(проживання + 3-ох разове харчування) 

http://relax.kpi.ua/mayak/ 

Умови видачі путівок: 

Оплата  70 % (3276,00 грн) вартості путівки для співробітника університету та його 

дитині віком до 14 років 70% ,  іншим особам – повна вартість. 

Графік заїздів 

1 зміна   04.07.16 р.- 15.07.16 р. 

2 зміна   18.07.16 р. – 29.07.16 р. 

3 зміна   01.08.16 р. – 12.08.16 р. 

4 зміна   15.08.16 р. – 26.08.16 р. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://relax.kpi.ua/mayak/


 

IV. База відпочинку «Золотий берег» 

(с.м.т.Лазурне, Скадовський р-н, Херсонська обл.) 

Вартість путівки за  добу–180,00 грн (проживання + 3-ох разове харчування) 

Оплата для членів профспілки університету та його дитині віком до 14 років - 70% 

від повної вартості ,  іншим особам – повна вартість. 

Примітка: Заїзд та к-ть днів перебування на базі залежить від власних бажань 

відпочиваючих. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. База відпочинку «Бріз» 

(с.м.т.Затока, Одеської області) 

Умови видачі та графік заїздів 

http://brizzatoka.com.ua/briz/home-briz.html 

Корпус №1  

Вартість проживання 1-ї особи, без 

харчування Тип номеру  
01.06-25.06; 

28.08.-15.09 
25.06.-10.07 10.07-28.08 

Номер на відкритій терассі(гар.душ, 

туалет, умивальник, холодильник, 

кондиціонер+ТБ в номері) 2-ий поверх 

2-х місний 340 грн 440 грн 490 грн 

3-х місний 300 грн 400 грн 450 грн 

Номер з окремим входом і верандою 

(гар.душ, туалет, умивальник, 

холодильник, кондиціонер-спліт+ТБ в 

номері) 1-й поверх 

2-х місний 

 
350 грн 450 грн 500 грн 

Корпус №3 Біля фонтану 

Вартість проживання 1-ї особи, без 

харчування Тип номеру  
01.06-25.06; 

28.08.-15.09 
25.06.-10.07 10.07-28.08 

Номер із усіма зручностями(гар.душ, 

туалет, умивальник, холодильник, 

вентилятор+ТБ) 

2-х місний 260 грн 330 грн 380 грн 

3-х місний 230 грн 300 грн 350 грн 

Номер із усіма зручностями (гар.душ, 

туалет, умивальник, холодильник, 

вентилятор+ТБ)вікно зверху 

2-х місний 

 
220 грн 300 грн 350 грн 

 Харчування  до вартості не входить : оплачується окремо 2-х разове (обід+вечеря) 150 

грн/доба, сніданок за бажанням +50 грн. Путівка продається тільки з харчуванням!!! 

Поселення о 12:00, виселення о 10:00 

 

 
 

  

 

http://brizzatoka.com.ua/briz/home-briz.html


VІ.База відпочинку «Арго» 
(с.м.т. Затока, Білгород-Дністровського р-ну, Одеської області) 

Умови видачі та графік заїздів 

Період заїздів Тип номеру 

06.06.16 р. – 17.06.16 р. 

2-х місний з частковими 

умовами (12 днів) 
Напівлюкс (12 днів) 

100 % вартість, грн 

 2880,00 

100 % вартість, грн 

 4080,00 

70 % вартість, грн 

 2016,00 

70 % вартість, грн 

2856,00 

18.06.16 р. – 30.06.16 р. 

100 % вартість, грн 

2880,00 

100 % вартість, грн 

4080,00 

70 % вартість, грн 

2016,00 

70 % вартість, грн 

2856,00 

30.06.16р. – 12.07.16 р. 

100 % вартість, грн 

 3120,00 

100 % вартість, грн 

 4320,00 

70 % вартість, грн 

2184,00 

70 % вартість, грн 

3024,00 

12.07.16 р. – 24.07.16 р. 

100 % вартість, грн 

3360,00 

100 % вартість, грн 

 4560,00 

70 % вартість, грн 

2352,00 

70 % вартість, грн 

3192,00 

24.07.16 р. – 05.08.16 р. 

100 % вартість, грн 

3360,00 

100 % вартість, грн 

4560,00 

70 % вартість, грн 

2352,00 

70 % вартість, грн 

3192,00 

05.08.16 р. – 17.08.16 р. 

100 % вартість, грн 

 3360,00 

100 % вартість, грн 

 4560,00 

70 % вартість, грн 

2352,00 

70 % вартість, грн 

3192,00 

17.08.16 р. – 29.08.16 р. 

100 % вартість, грн 

 3280,00 

100 % вартість, грн 

 4440,00 

70 % вартість, грн 

2296,00 

70 % вартість, грн 

3136,00 

  

Примітки: (Діти до 6 років приймаються безкоштовно, без надання окремого місця і без 

харчування, а дітям з 6  до 13 років надається  знижка 10%) 

  

  

 

 



 

 

VII.Санаторій «Червона калина» 

 

(с.Жобрин, Рівненського р-ну, Рівненської області) терміном 21 день 

 

Повна вартість путівки 8400,00 грн , оплата путівки 70%, 5880,00  грн 

 

№ заїзду Дата заїзду Вид номеру Кількість путівок 

1 09.05.16 р по 29.05.16 р Двомісний 1 

2 30.05.16 р по 19.06.16 р Двомісний 1 

3 20.06.16 р по 10.07.16 р Двомісний 2 

4 11.07.16 р по 31.07.16 р Двомісний 5 

5 01.08.16 р по 21.08.16 р Двомісний 6 

6 22.08.16 р по 11.09.16 р Двомісний 2 

7 12.09.16 р по 02.10.16 р Двомісний 1 

8 03.10.16 р по 23.10.16 р Двомісний 1 

9 24.10.16 р по 13.11.16 р Двомісний 1 

Разом: Путівок в двомісний номер-20 шт 

 

  

  

 

 


