
 

ПРОФКОМ запрошує на літній відпочинок у 2019 р. 

Назва Умови: У путівку входить: Заїзди  
Вартість 

Для тих, хто користувався 
пільгами у 2018 році 

Ціна путівки 
у роздріб 

Член ППО Член сім’ї Член ППО Член сім’ї  

Парк-готель 
«Берізка» 

(Курорт Коблево, 
Миколаївська 

обл.) 

 

Проживання у двомісних 
номерах типу: 
«Євростандарт» 
 

У номерах: кондиціонер, 

телевізор, холодильник, 
ванна кімната, WI-FI.  
 

Власний обладнаний пляж 
 (1 лінія). Дорослий та 
дитячий басейн. 

 

- Проживання  
- Одноразове харчування  
(сніданок) 
- Користування 
інфраструктурою готелю   
 

Діти:  
- до 6 років без місця 
безкоштовно      
-до 12 років з додатковим 
місцем 250грн/доба 
 (з сніданком)                        

 

15.07–24.07 

25.07–03.08 

04.08−13.08 

Номер 
«Євростандарт» 

Корпус № 2 
 

3000 грн. 

Номер 
«Євростандарт» 

Корпус № 2 
 

8500 грн. 

Номер 
«Євростандарт» 

Корпус № 2 
 

4500 грн. 

Номер 
«Євростандарт» 

Корпус № 2 
 

8500 грн. 

12 300 грн. 

Санаторій 
«Чайка» 

(смт. Лазурне, 
Херсонська обл.) 

 

Проживання у номерах типу: 
«Двомісний напівлюкс»,  
 «Одномісний напівлюкс» 
 
 
Власний обладнаний пляж  
(1 лінія). 

 

- Проживання 
- Триразове харчування 
- Лікування (органи дихання, 

ендокринної, нервової та 
сечостатевої системи) 
 
Харчування організовано в 
ресторанному залі санаторію. 

10.07−20.07 

21.07−31.07 

01.08−11.08 

12.08–22.08 

Номер 
«Двомісний 
напівлюкс» 

 

3420 грн. 

Номер 
«Двомісний 
напівлюкс» 

 

6840 грн. 

Номер 
«Двомісний 
напівлюкс» 

 

4788 грн. 

Номер 
«Двомісний 
напівлюкс» 

 

6840 грн. 

9 400 грн. 

 

Номер 
«Одномісний    
напівлюкс» 

 

3940 грн. 

 

Номер 
«Одномісний 
напівлюкс» 

 

7880 грн. 

 

Номер 
«Одномісний    
напівлюкс» 

 

5516 грн. 

 

Номер 
«Одномісний 
напівлюкс» 

 

7880 грн. 

10 950 грн. 

База 
відпочинку 
«Южанка» 

(Курорт Коблево, 
Миколаївська 

обл.) 

 

Проживання у номерах типу: 
«Економ» (Двомісні  номери 
в 2-х поверховому кам'яному 
корпусі) 
 

У номерах: ліжка, тумбочки, 
стіл, стільці, посуд, постільна 
білизна, холодильник, 
санвузол на території 
(туалет зі змивом і душові з 
гарячою водою (під  ключ)) 
 
Власний обладнаний пляж 
межує з парк-готелем 
«Берізка» (1 лінія, 15 м від 
моря)  

 

- Проживання  
- Користування 
інфраструктурою бази 
відпочинку 
 

За додаткову плату:  
- їдальня на території, або 
організація харчування самостійно 
- користування кондиціонером, 
- прокат: мангалів, лежаків, 
предметів побутової техніки 
(електропраски, фен 
електрочайник) 

Діти: 
-до 3-років безкоштовно 
-з 3 до 5 років 50 грн/доба  без 
місця 
- з 5 до 8 років з додатковим 
місцем 125 грн/доба 

01.07-10.07 2000 грн. 
за 2 особи 

- 3000 грн. 
за 2 особи - - 

11.07-20.07 2000 грн. 
за 2 особи - 3000 грн. 

за 2 особи - - 

21.07-30.07 3000 грн. 
за 2 особи - 4000 грн. 

за 2 особи - - 

31.07-09.08 3000 грн. 
за 2 особи - 4000 грн. 

за 2 особи - - 

10.08-19.08 2500 грн. 
за 2 особи - 3500 грн. 

за 2 особи - - 

Готель 
«Ступарь» 
(с. Шаян, 
Закарптська обл.) 

За заявами членів профспілки путівки терміном по 10 діб  
з триразовим харчуванням у ресторані готелю 

2500 грн. 5000 грн. 3500 грн. 5000 грн.  

Заяви приймаються головами профбюро до  30 травня 2019 року 


