
Відпочинок влітку 2017 року 

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

НПУ імені М.П.Драгоманова 

 

Графік заїздів (14 діб) 

   1 зміна   03.07.17 р.-  16.07.17 р. 

   2 зміна   17.07.17 р. – 30.07.17 р. 

   3 зміна   31.07.17 р. – 13.08.17 р. 

   4 зміна   14.08.17 р. – 27.08.17 р. 

 

Вартість путівки: 

• Повна вартість путівки для співробітників університету на 14 діб - 3240,00 грн. 

• Для дітей працівників університету віком до 18 років (включно) на 14 діб – 1620,00 грн 

• Для сторонніх осіб - 3900,00 грн. 

• Для дітей сторонніх осіб віком до 16 років (включно) –1800,00 грн 

 

У вартість путівки на б/в «Сула» входить проживання та 3-х разове харчування 

 

Пільгові умови видачі путівок для співробітників: 

Пільги для викладачів, працівників університету та пенсіонерів* (колишніх співробітників університету) – 70 % 

від повної вартості путівки.  

Додатково сплачується податок на різницю вартості путівки та внесеної суми, який буде вирахуваний із 

заробітної плати (18% податок на доходи фізичних осіб497,85 грн та 1,5%34,02 грн військовий збір) 

* Пенсіонери, які не працюють вносять суму податку готівкою  

Вартість пільгової путівки (зі знижкою) : 

972,00 грн + 531,87 грн (сума податку, яка буде вирахувана із заробітної плати) 

  

 
 

 

 



II. Навчально-оздоровчий комплекс  «Синевир» 
 

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

  Графік заїздів (14 діб) 

1 зміна   03.06.17 р.-  16.07.17 р. 

2 зміна   17.07.17 р. – 30.07.17 р. 

3 зміна   31.07.17 р. – 13.08.17 р. 

4 зміна   14.08.17 р. – 27.08.17 р. 

 

Вартість путівки: 

• для співробітників університету (повна вартість) – 1723,00  грн  

• для дітей співробітників до 18 років(включно) - 862,00 грн 

• для сторонніх осіб – 2580,00  грн 

• для дітей сторонніх осіб до 16 років (включно) –1290,00 грн 

 

У вартість путівки входить тільки проживання 

Пільгові умови видачі путівок для співробітників: 

Пільги для викладачів, працівників університету та пенсіонерів*(колишніх співробітників університету) – 70 % 

від повної вартості путівки.  

Додатково сплачується податок на різницю вартості путівки та внесеної суми, який буде вирахуваний із 

заробітної плати (18% податок на доходи фізичних осіб264,75 грн та 1,5%18,09 грн військовий збір) 

* Пенсіонери, які не працюють вносять суму податку готівкою  

Вартість пільгової путівки (зі знижкою): 

516,90 грн + 282,84 грн (сума податку, яка буде вирахувана із заробітної плати) 

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

 для співробітників- 140,00 грн /доба (1960,00грн); 

для дітей до 18 років(включно)- 80,00 грн/доба (1120,00 грн); 

для сторонніх осіб- 150,00 грн/доба (2100,00грн). 

  

  

 



ІІІ.  База відпочинку «Золотий берег» 

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

Вартість путівки за  добу–190,00 грн (проживання + 3-ох разове харчування) 

Оплата для членів профспілки університету та його дитині віком до 18 років - 70% від повної 

вартості ,  іншим особам – повна вартість. 

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

відпочиваючих. 

  

  

 

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

 

Умови видачі та графік заїздів 

Період заїздів Тип номеру 

19.06.17 р. – 30.06.17 р. 

Номер з частковими умовами 

(11 ночей) 
Напівлюкс (11 ночей) 

100 % вартість, грн 

 3210,00 

100 % вартість, грн 

 4610,00 

70 % вартість, грн 

 2247,00 

70 % вартість, грн 

3227,00 

05.07.17 р. – 16.07.17 р. 

100 % вартість, грн 

3410,00 

100 % вартість, грн 

4785,00 

70 % вартість, грн 

2387,00 

70 % вартість, грн 

3349,50 



16.07.17р. – 27.07.17 р. 

100 % вартість, грн 

3410,00 

100 % вартість, грн 

4785,00 

70 % вартість, грн 

2387,00 

70 % вартість, грн 

3349,50 

27.07.17 р. – 07.08.17 р. 

100 % вартість, грн 

3410,00 

100 % вартість, грн 

4785,00 

70 % вартість, грн 

2387,00 

70 % вартість, грн 

3349,50 

07.08.17 р. – 18.08.17 р. 

100 % вартість, грн 

3410,00 

100 % вартість, грн 

4785,00 

70 % вартість, грн 

2387,00 

70 % вартість, грн 

3349,50 

18.08.17 р. – 29.08.17 р. 

100 % вартість, грн 

3410,00 

100 % вартість, грн 

4785,00 

70 % вартість, грн 

2387,00 

70 % вартість, грн 

3349,50 

 Примітки:  Діти до 5 років приймаються безкоштовно ( без надання окремого місця і без харчування) 

додаткове ліжко для дітей такого ж віку становить 50 грн. за добу в номері з частковими умовами  та 

90 грн. в номері «Напівлюкс».  Додатково сплачуються вільні койко-місця(якщо номер 3-х,4-х місний,а 

заїжджає 2 особи)—50 грн/доба в номері з част.умовами та  90 грн/доба у номері «Люкс» та «Напівлюкс» 

Дітям з 6  до 13 років надається  знижка 10%. 

 
 

 

Номер з частковими умовами  
 

Напівлюкс 

  
 



 

V.Санаторій «Хмільник» 

(захворювання органів опору та руху) 

(м.Хмільник, Вінницької обл.) путівка терміном 21 день 

 

Повна вартість путівки 10500,00 грн , оплата путівки 70%, 7350,00  грн 

 

Заїзди  27.06.17 р – 17.07.17 р., 

 04.07.17 р -24.07.17 р.,  

01.08.17р – 21.08.17р. 

  

  

VІ.Санаторій «Хорол» 

(захворювання органів травлення) 

(м.Миргород, Полтавської обл.)  путівка терміном 21 день 

Повна вартість путівки 10836,00 грн , оплата путівки 70%, 7585,20  грн 

Заїзди  27.06.17 р – 17.07.17 р., 

 04.07.17 р -24.07.17 р.,  

01.08.17р – 21.08.17р. 

  

  



 

VІІ.Санаторій «Березовий гай» 

(захворювання органів травлення) 

(м.Миргород, Полтавської обл.) путівка терміном 21 день 

Повна вартість путівки 10836,00 грн , оплата путівки 70%, 7585,20  грн 

Заїзди   04.07.17 р -24.07.17 р.,  

01.08.17р – 21.08.17р. 

 

 
 

  

VІІІ.Санаторій «Червона калина» 

Повна вартість путівки 10920,00 грн , оплата путівки 70%, 7644,00  грн  

путівка терміном 21 день 

Заїзди формуються згідно наявних місць в санаторії. 

  

  

 



ІХ. Дитяче оздоровлення 

1. ТОВ «Курортне об’єднання «Сонячний берег»  (с.м.т. Сергіївна Одеська обл. – 21 день)  

Вартість: Повна вартість путівки—6657,00 грн, 1331,40 грн (батьківська плата 20%); 430,00 грн 

(дорога); 60,00 грн (страховка) 

  

 

 

2.  Дитячий заклад санаторного типу лікувально-оздоровчий комплекс «Карпатські зорі» 

(м. Косів, Івано-Франківська обл. – 21 день) 

Вартість: Повна вартість путівки—6930,00 грн, 1386,00 грн (батьківська плата 20%); 450,00 грн 

(дорога); 60,00 грн (страховка)  

  

  



 

3. Дитячий заклад санаторного типу лікувально-оздоровчий комплекс «Верховина» 

(с.м.т.Верховина, Івано-Франківська обл. – 21 день) 

Вартість: Повна вартість путівки—6930,00 грн, 1386,00 грн (батьківська плата 20%); 450,00 грн 

(дорога); 60,00 грн (страховка) 

Термін змін:  ІІ зміна  24.06.17-14.07.17 

ІІІ зміна 16.07.17-05.08.17 

IV зміна 07.08.17-27.08.17 

 

  

 
 

 


