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I. База відпочинку «Медик»  
(с.м.т.Затока (Кароліно-Бугаз), Одеська обл.) 

(путівки надає Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України) 

 

Кількість днів відпочинку- 14 днів*. 

Повна вартість путівки (сніданок входить у вартість): 

- для 1-го дорослого - 7000 грн; - для дитини члена профспілки віком від 12 до 18 років – 7000 грн; 

- для дитини члена профспілки* віком від 4 до 12 років – 6300 грн 

Член профспілки за себе та дитину оплачує 50 % вартості путівки 

* Дорослому члену родини оплата – 100% 

*Заселення  - о 14:00 Виселення  - о 12:00 

**Діти до 4-х років відпочивають з батьками та розміщуються в номерах разом з батьками(без 

надання додаткового ліжка та без харчування) на безоплатній основі. 

Заїзди 

тип номеру, 

к-ть на заїзд 

28.06.20- 

11.07.20 

24.07.20- 

06.08.20 

2-місний 1 1 

3-місний 1 1 

*окремо оплачується туристичний збір 1% від загальної суми путівки на місці 

 

II.  База відпочинку «Золотий берег» 
(с.м.т. Лазурне, Скадовський р-н, Херсонська обл.) 

Вартість путівки за  добу–240,00 грн (проживання + 3-ох разове харчування) 

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

іншим особам – повна вартість.  

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

 

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

Умови видачі та графік заїздів 

Тип номеру 
27.06.-

09.07 

09.07. –

21.07. 

21.07.-

02.08. 

02.08.-

14.08. 

14.08.-

26.08. 

26.08.-

07.09 

Номер «Люкс» (душ, туалет, умивальник, TV, 

холодильник, кондиціонер, wi-fi ) 

2-місний 

Повна вартість – 8340,00 грн (проживання+3 разове харчування) 

Пільгова вартість для членів профспілки 60 % -5004,00 грн 

Номер «Напівлюкс» (душ, туалет, умивальник, 

TV, холодильник, кондиціонер, wi-fi ) 

3-місний 

Повна вартість на 1 особу – 7500,00 грн (проживання+3 разове 

харчування) 

Пільгова вартість для членів профспілки 60 % - 4500,00 грн 

Номер з частковими умовами (холодильник, 

умивальник, туалет, wi-fi ) 

3,4 місний 

Повна вартість на 1 особу – 5160,00 грн (проживання+3 разове 

харчування) 

Пільгова вартість для членів профспілки 60 % -3096,00 грн 

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

ліжко для дітей такого ж віку становить  140 грн./доба в номері з частковими умовами та 220 грн./доба в номері 

«Напівлюкс» та «Люкс».  Дітям віком  від 6  до 13 років надається додаткова знижка 10%. У вартість путівки 

включене 3-разове харчування. 

*окремо оплачується туристичний збір 1% (крім дітей до 16 років, пенсіонерів та інвалідів) від 

загальної суми путівки на місці 



 

IV. Лікувально-оздоровчий комплекс «Сідус»  
(с.м.т. Східниця, Львівська обл.) 

(путівки надає Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України) 

Кількість днів відпочинку- 14 днів*. 

Повна вартість путівки (3-разове харчування входить у вартість): 

- для 1-го дорослого - 6300 грн; - для дитини члена профспілки віком від 10 до 18 років – 6300 грн; 

- для дитини члена профспілки* віком від 5 до 10 років – 4200 грн, - для дитини члена профспілки* 

віком до 5 років – 1400 грн 

Член профспілки за себе та дитину оплачує 50 % вартості путівки 

* Дорослому члену родини оплата – 100% 

*Заселення  - о 14:00 Виселення  - о 12:00 

**Діти до 4-х років відпочивають з батьками та розміщуються в номерах разом з батьками(без 

надання додаткового ліжка та без харчування) на безоплатній основі. 

Заїзди 

тип номеру, 

к-ть на заїзд 

13.07.20- 

26.07.20 

10.08.20- 

23.08.20 

2-місний 1 1 

3-місний - 1 

 

V. Дитяче оздоровлення 
1. ТОВ «Курортне об’єднання «Сонячний берег» (с.м.т. Сергіївка Одеська обл. – 21 

день) 

Вартість: Повна вартість путівки—        грн,         грн (батьківська плата 20%) + дорога + страховка 

2. Дитячий заклад санаторного типу лікувально-оздоровчий комплекс 

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

Вартість: Повна вартість путівки—       грн,         грн (батьківська плата 20%) + дорога + страховка 

 


