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   № 01-05/14 від 01.04.2014 р.                        Головам              комітетів    

                                                                                                           профспілки  працівників  

                                                                            НАН  України 

      

             Внаслідок  ситуації, яка склалася в Криму, оздоровчий сезон в 2014 

році для громадян України  перебуває під загрозою зриву.  Це стосується 

також  і оздоровлення працівників Національної академії наук в ДП «БТВ 

«Кацівелі» НАН України. 

             Необхідно також взяти до відома, що Верховна Рада України 

прийняла за основу  законопроект «Про правовий режим та забезпечення 

прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України», в 

якому Крим визнається тимчасово окупованою територією та передбачається 

обмеження вільного пересування («для громадян України, іноземців та осіб 

без громадянства в’їзд на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї 

допускається лише за спеціальним дозволом та через пункти в’їзду-виїзду в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»).  В законопроекті  

встановлюється і відповідальність за порушення  вимог Закону, а  саме: 

« порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 

виїзду з неї караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з 

конфіскацією транспортного засобу або інших засобів вчинення злочину».    

(У процесі підготовки законопроекту до другого читання не виключено 

внесення до нього істотних змін і доповнень).            

            На сьогоднішній день Академія має у підпорядкуванні Управління 

справами НАН України дві оздоровниці:  ДП Лікувально-оздоровчий 

пансіонат «Агарський мис» (м. Бердянськ) та ДП «Пансіонат «Борей» НАН 

України» (м. Одеса).  

            В лікувально-оздоровчому пансіонаті «Агарський мис» планується 

чотири заїзди, а саме: - з 10.06. по 27.06.;   з 01.07. по 18.07.;   з 22.07. по 

08.08.; з 12.08. по 29.08. 

           Вартість путівок (1 ліжко-день) на 18 днів становить: 

- 1-но кімнатний номер  - 180 грн.; 

-  номер «люкс»              - 244 грн.; 

-  номер «напів-люкс»    - 228 грн. 

            Крім того, сплачується туристичний збір у розмірі  1% від вартості 

проживання. 



Поселення дітей віком до 5 років здійснюється без надання ліжко-

місця та без нарахування плати за проживання. 

            Реквізити ДП Лікувально-оздоровчого пансіонату «Агарський мис»: 

Код  05447585 

Р/р    26001055709789 в ПАТКБ «Приватбанк» 

Філія «Запорізьке РУ»   МФО 313399 

71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 12 

тел.: (06153) 9-22-76;  моб.тел. +380508247362 

Е-mail: agarsckijmys.nanu@yandex.ru 

            Інформація щодо пансіонату «Борей» буде надана після погодження 

вартості путівок. 
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