Про оздоровлення в 2017 р.
ЦК профспілки НАН України доводить до відома профспілкових
комітетів та членів профспілки інформацію про можливість літнього
відпочинку в оздоровчих закладах, підпорядкованих Управлінню справами
НАН України:
Назва закладу

Місце розташування

Керівник/
/номер телефону

Директор - Мельниченко
Тетяна Вікторівна:
(097) 463-95-19
(067) 518-34-06
м. Київ,
Директор – Ярошенко Ігор
ДП «ЛПК «Феофанія»
вул. Академіка Лебедєва,31 Володимирович:
(Парк Феофанія)
(096) 636-64-15,
(050) 694-51-62
База
відпочинку Черкаська обл., Корсунь- Директор – Ярошенко Ігор
Шевченківський р-н,
Володимирович:
«Виграївські дачі»
с. Стеблів (річка Рось)
(096) 636-64-15,
(050) 694-51-62
Директор
–
Вєршков
ДП
Лікувально- Запорізька обл.,
Євгеній Іванович:
оздоровчий
пансіонат м. Бердянськ
вул. Макарова,12
(067) 443-49-08
«Агарський мис»
(Азовське море)
адміністратор Наталія:
(066)624-66-73

ДП «Пансіонат «Борей»

м. Одеса,
просп. Свободи, 107
(Чорне море)

Оздоровчий сезон у ДП «Пансіонат «Борей» (м. Одеса) триває з 1
червня по 16 вересня (графік заїзду та терміни відпочинку – за попередньою
домовленістю з адміністрацією).
Однокімнатний номер (блочного типу) включає кімнату (на 2-3 ліжкомісця). В кожній кімнаті є холодильник та лоджія. (Коридор, туалет і душова
кімната – спільні на два номери).
Вартість путівки на 1 особу: в червні та вересні-жовтні - 300 грн. на добу,
в липні – серпні
- 310 грн.
Двокімнатний номер складається з спальні (в якій розташоване 2-х
спальне ліжко) та вітальні (розкладний кутовий диван, телевізор,
холодильник), а також ванної кімнати з душовою кабінкою. Меблі та
техніка нові. Є велика лоджія.
Вартість путівки на 1 особу: в червні та вересні-жовтні - 350 грн. на добу,
в липні – серпні
- 360 грн.
Вартість 3-х разового харчування включено в загальну вартість путівки
і становить 150 грн. на добу. Можливе розміщення без харчування.
Також можливе додаткове ліжко-місце для дитини до 8 років зі
знижкою 50% від вартості проживання:
- для 2-х кімнатного номеру – 255,00 грн. на добу з харчуванням та 105,00
грн. на добу без харчування;

- для 1-но кімнатного номеру – 230,00 грн. на добу з харчуванням та 80,00
грн. на добу без харчування.
Для дітей віком від 8 до 14 років зі знижкою 40% від вартості:
- для 2-х кімнатного номеру – 276,00 грн. на добу з харчуванням та 126,00
грн. на добу без харчування;
- для 1-но кімнатного номеру– 246,00 грн. на добу з харчуванням та 96,00
грн. на добу без харчування.
Розміщення дітей віком до 5 років без надання окремого місця
безкоштовне.
Реквізити пансіонату: м. Одеса, Чорноморка,
проспект Свободи, 107
Телефон: (0482) 36 05 37
(097) 463 95 19
(067) 518 34 06
Сайт: http://borey.realua.com
Після тривалої перерви починає частково відновлювати роботу ДП
«ЛОП «Агарський мис» (м. Бердянськ).
Планується запустити три корпуси, а саме:
1-й корпус - блочна система (два номери в одному блоці). В блоці
розташовано санвузол та душ. Телевізор знаходиться в загальному коридорі.
Холодильника в номерах немає. Гаряча вода відсутня. Вартість одного ліжкомісця на червень – 100 грн.
2-й корпус - аналогічний першому плюс один холодильник на блок.
Планується підключення гарячої води. Вартість одного ліжко-місця на
червень – 130 грн.
3-й корпус - однокімнатні двомісні номери. В номері є санвузол, душ,
холодильник, телевізор, вентилятор. Гаряча вода буде. Вартість одного
ліжко-місця на червень – 200 грн.
У разі, коли дитина не потребує додаткового ліжко-місця плата за її
проживання не нараховується. При потребі встановлюється розкладушка,
вартість - 50 грн.
Через об’єктивні причини харчування в поточному році не
передбачається. Навколо Пансіонату знаходиться достатня кількість закладів
харчування.
Керівництво Пансіонату просить за роз’ясненнями та погодженням дати
заїзду, ціни, місця проживання, тощо звертатись до адміністратора:
тел. 066 624-66-73 (Наталія).
Щодо відпочинку в ДП «ЛПК «Феофанія» (м. Київ) та на Базі
відпочинку «Виграївські дачі» (с. Стеблів (річка Рось) прохання
звертатись безпосередньо до керівника ДП «ЛПК «Феофанія» (контактні
телефони вказано вище).
Відділ соціальних питань
та охорони праці

