
Літній відпочинок в  оздоровчих закладах НАН України  

 в 2018 р. 
 

ЦК профспілки НАН України повідомляє профспілкові комітети  та членів 

профспілки про можливість літнього відпочинку в оздоровчих закладах, що 

підпорядковані Управлінню справами НАН України: 

 

Назва закладу Місце розташування Керівник  

/номер телефону/ 

ДП «Пансіонат «Борей» м. Одеса,  

просп. Свободи, 107 

(Чорне море) 

Директор - Мельниченко Тетяна 

Вікторівна:  

(097) 463-95-19 

(067) 518-34-06                   

ДП «ЛПК «Феофанія» м. Київ,  

вул. Академіка Лебедєва,31 

(Парк Феофанія) 

Директор – Ярошенко Ігор 

Володимирович: 

(096) 636-64-15, 

(050) 694-51-62 

База відпочинку 

«Виграївські дачі» 

Черкаська обл., Корсунь-

Шевченківський р-н,  

с. Стеблів (річка Рось) 

 

Директор – Ярошенко Ігор 

Володимирович: 

(096) 636-64-15, 

(050) 694-51-62 

ДП Лікувально-

оздоровчий пансіонат 

«Агарський мис»  

Запорізька обл.,  

 м. Бердянськ 

 вул. Макарова,12 

(Азовське  море) 

Директор  – Вєршков Євген 

Іванович:  

адміністратор Наталія: 

(066)624-66-73  

 

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).  

 

 

Вартість  путівок на   2018 рік  для працівників НАН України 

в ДП «Пансіонат «Борей» НАН  України» 
Категорія номерів Червень 

Проживання + 

Харчування  

(1л.день на 1 

особу) 

Липень 

Проживання + 

Харчування  

(1л.день на 1 

особу) 

Серпень 

Проживання + 

Харчування  

(1л.день на 1 

особу) 

Вересень-

Жовтень 

Проживання 

+ 

Харчування  

(1л.день на 1 

особу) 

I.     2-х кімнатний 

поліпшений номер з 

кондиціонером, телевізором, 

холодильником. Окремо 

спальня (двоспальне ліжко) та 

вітальня (розкладний кутовий 

диван). Меблі та техніка нові. 

Є два балкони.  

360,00  410,00 410,00 360,00 



II.    2-х кімнатний номер з 

телевізором, холодильником. 

Окремо спальня (двоспальне 

ліжко) та вітальня (розкладний 

кутовий диван). Меблі та 

техніка нові. Є два балкони. 

360,00 390,00 390,00 360,00 

III.    1-но кімнатний номер  

(блочного типу) з 

холодильником. В кожній 

кімнаті 2 або 3 ліжка. Є 

балкон. 

310,00 350,00 350,00 310,00 

  

Можливе додаткове ліжко-місце для дитини до 8 років зі знижкою 50% 

вартістю:  

для I категорії  – 280,00 грн. на добу з харчуванням та 130,00 грн. на добу без 

харчування;  

для II категорії – 270,00 грн. на добу з харчуванням та 120,00 грн. на добу без 

харчування;  

для III категорії – 250,00 грн. на добу з харчуванням та 100,00 грн. на добу без 

харчування. 

 Для дітей віком від 8 до 14 років - зі знижкою 40% вартість: 

для I категорії  – 306,00 грн. на добу з харчуванням та 156,00 грн. на добу без 

харчування;  

для II категорії – 294,00 грн. на добу з харчуванням та 144,00 грн. на добу без 

харчування;  

для III категорії – 270,00 грн. на добу з харчуванням та 120,00 грн. на добу без 

харчування. 

 Розміщення дітей віком до 5 років без надання окремого місця безкоштовне. 

 Можливе розміщення без харчування. Вартість харчування 150 грн. на добу. 

 

 

Про вартість оздоровлення в ДП «ЛПК «Феофанія», База відпочинку 

«Виграївські дачі» та ДП Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» буде 

повідомлення пізніше, після отримання від цих закладів відповідної інформації. 

 

 

 

Відділ  соціальних питань та  

охорони праці ЦК профспілки 

працівників  НАН  України 

А.П. Пітель 

(044-289-45-24) 


