
Профком працівників ВНАУ запрошує на базу відпочинку 

«Вінниця» курорту Коблево 

 

Первинна профспілкова організація працівників ВНАУ для 

оздоровлення членів Профспілки в 2021 році згідно обласної Програми 

«Оздоровлення і відпочинок» приймає заяви щодо отримання путівок на базу 

відпочинку «Вінниця» курорту Коблево.  

               Вартість путівки в двомісному комфортабельному номері  на 

добу,  на одну особу – 300 грн.  

                   термін 7 днів ,  повна вартість путівки 2100 гривень 

                     Схема реалізації: 

                     40%  ( 840грн.) - обком Профспілки 

                     20% (420 грн. ) - райрада, комітет Профспілки, 

                     40% - член Профспілки, що складає 840гривень. 

 

                    термін 10 днів ,  повна вартість путівки 3000 гривень 

                     Схема реалізації: 

                     40%  ( 1200грн.) - обком Профспілки 

                     20% (600 грн. ) - райрада, комітет Профспілки, 

                     40% - член Профспілки, що складає 1200 гривень. 

 

 

                    термін 9 днів ,  повна вартість путівки 2700 гривень 

                     Схема реалізації: 

                     40%  ( 1080грн.) - обком Профспілки 

                     20% ( 540 грн. ) - райрада, комітет Профспілки, 

                     40% - член Профспілки, що складає 1080гривень. 

 

 

             Кошти будуть перераховуватись згідно поданих заявок до 

квоти. Бажаючі взяти путівки понад квоту повинні подати додаткову 

заявку. 

 

 При поселенні готівкою сплачується курортний збір в 

розмірі  Курортний збір оплачують особи старше 18 років 

 

 Вартість проживання дитини  без місця до 2 років 

безкоштовно,   

 з 2 до 7   років в номері  з батьками – 50 гривень за добу  

(сплачується при поселенні без місця).  



 старше 7 років вартість проживання  з наданням  ліжка  

100 гривень 

 Номера з   холодильником,  телевізором, санвузлом, гаряча 

вода цілодобово. 
 

 

Заяви подаються профоргам структурних підрозділів. 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ 

 Голові профспілкового 

комітету 

Вінницького національного 

аграрного  університету 

Солоній Олені Василівні 

члена профспілки, 

доцента кафедри ботаніки, 

генетики та захисту рослин 

агрономічного факультету 

Іванюк Інни Іванівни 

(моб. 097 555 55 55) 

 

 

ЗАЯВА 

       Згідно обласної Програми «Оздоровлення і відпочинок» прошу надати 

мені путівку для оздоровлення на базі відпочинку «Вінниця» смт. Коблево 

Миколаївської області з «___»_______2021_р. 

 

 

Дата ___________________________________ Підпис 

 

З листом Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки 

України можна ознайомитися тут, з графіком заїздів тут. 

 


