
ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ  

У КЛІНІЧНОМУ САНАТОРІЇ «АВАНГАРД» М.НЕМИРІВ  

 

Первинна профспілкова організація працівників ВНАУ для 

оздоровлення дітей членів Профспілки в 2021 році згідно обласної Програми 

«Оздоровлення і відпочинок» приймає заяви щодо отримання путівок у 

клінічний санаторій «Авангард» м. Немирів Вінницької області.  

Вартість путівки терміном на 14 днів на добу з однієї особи становить 

4760 грн. (1 день перебування – 340 грн.), з яких 50% сплачує член 

профспілки (2380 грн.), профспілкова організація – 20% вартості путівки (952 

грн.), доплата обкому Профспілки – 30% (1428 грн). 

Дата заїздів: 

Термін заїзду Кількість 

путівок, шт. 

Тривалість змін, 

днів 

з 14.06.2021р. по 27.06.2021 р. 60 14 днів 

з 28.06.2021 р. по 11.07.2021 р. 60 14 днів 

з 12.07.2021 р. по 25.07.2021 р. 60 14 днів 

з 26.07.21 р. по 08.08.21 р. 60 14 днів 

Всього 240 - 

 

Зразок подачі  заявки на дитяче оздоровлення: 

№п\п Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

дитини 

Дата 

заїзду 

Номер 

свідоцтва і 

дата видачі  

Число, місяць 

і рік 

народження 

дитини 

Домашня 

адреса дитини 

      

    

 

При заїзді до санаторію дитина повинна мати: 

 

1. Свідоцтво про народження (копія) 

2. Санаторно-курортна карта 



3. Довідка не більше п’ятиденної давності про відсутність контакту 

дитини з інфекційними хворобами (епідеміологічне оточення) 

4. Довідка про щеплення 

5. Довідка про педикульоз і коросту  

 

Дані про щеплення, епід.оточення, про педикульоз і коросту можуть 

бути зазначені у санаторно-курортній картці. В такому випадку окремих 

довідок не потрібно. 

 

       Під час перебування дітей на оздоровленні та відпочинку в нашому 

закладі всiм буде забезпечено медичні обстеження, консультацiї лікарів, 

бальнеопроцедури, фізіотерапевтичні процедури, ЛФК, соляна шахта 

(галокамера), вживання мінеральної води, кліматотерапія. Діти зможуть 

двічі відвідати басейн, тому просимо попередити про необхідність мати 

при собі відповідний одяг (купальники, резинове взуття та шапочку). 

     Відповідно до Постанови МОЗУ від 30.07.2020 № 43 "Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідеміологічних заходів у 

дитячих закладах оздоровлення і відпочинку на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", у санаторії будуть 

дотримані всі вимоги, в тому числі: групи формуватимуться по 15 осіб, 

кожна група буде проживати в окремому приміщенні, роботу вихователів 

буде організовано вахтовим методом, харчування проводитиметься в 

окремому залі, культмасові заходи для дітей будуть проводитись без участі 

сторонніх осіб та не будуть пересікатися із заходами для інших 

відпочивальників. 

 

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 

путівку для оздоровлення моєї дитини у клінічному санаторії «Авангард» 

м. Немирів Вінницької області з «___» _______2021_р. 

 

 

Дата ___________________________________ Підпис 

 

 

 

З листом Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки 

України можна ознайомитися тут. 


