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 На №                

Головам рай(міськ)комів профспілки 

працівників освіти і науки України, 

профкомів обласного підпорядкування  

 

Суттєвим мотиваційним аспектом профспілкового членства є 

організаційна діяльність обласного комітету профспілки, структурних ланок  

на місцях щодо сприяння оздоровленню членів профспілки та їх дітей. 

За рішенням президії обкому профспілки (направлена членським 

організаціям постанова №П-63-2 від 08.05.2019р) 5-й рік поспіль 

здійснюється здешевлення оздоровчих заходів з Фонду соціального захисту 

обласної організації профспілки, зокрема  дитячих путівок до оздоровчого 

табору «Знамя» в м. Одесі ( доплата становить 700 грн. за одну путівку) та 

путівок для членів профспілки  до КП «Знам’янська  обласна бальнеологічна 

лікарня» (1500  грн. за одну путівку, або 750 грн. за одну курсівку), при 

цьому передбачається активна дольова участь у здешевленні путівок  

рай(міськ)комів профспілки та профкомів обласного підпорядкування у 

відповідності до обласної Програми «Оздоровлення та відпочинок» на 2018-

2020 роки. 

 На території Кіровоградської області в літку 2019 року планують 

надавати якісні оздоровчі послуги 6 дитячих оздоровчих таборів; за межами 

області досягнуто домовленостей з Одеським обласним комітетом 

профспілки працівників освіти і науки України щодо оздоровлення дітей 

членів профспілки нашої області на базі дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку «Знамя» у м.Одесі; окрім того надійшли ще ряд пропозицій від 

оздоровчих закладів які пропонують свої послуги як для працюючих так і їх 

дітей. 

Надаємо докладну інформацію щодо даних закладів оздоровлення та 

відпочинку з метою проведення виборними профспілковими органами 

відповідної роботи : 

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Жовтень” 



Адреса: вул. Жовтнева 36а, с. Бірки, Олександрівський район, 

Кіровоградська область, 27321, конт. тел. 067-235-64-97, (05242) 3-21-98 

Розміщення: 2-8 дітей у номері; зручності на поверсі ( гаряча та холодна 

вода). Раціональне та збалансоване 5-и разове харчування. Сосновий бір, 

басейн. 

Дати заїздів:  І зм.-15.06.2019р., ІІ зм.- 09.07.2019р., ІІІ зм. – 01.08.2019р. 

 Тривалість зміни – 10-21 день. Вартість 1 доби 270 грн. 

 

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Чайка” 

Адреса: м. Гайворон, лісове урочище “Дубинка”, Гайворонський район, 

Кіровоградська область, 26300, конт. тел 067-102-29-49, 050-743-17-85 

Розміщення: у двоповерхових будиночках, 2-8 дітей у номері, зручності на 

поверсі. Раціональне та збалансоване 5-и разове харчування. На території 

закладу находиться їдальня, концертний зал, ігрові майданчики, пляж. 

Дати заїздів : І зм. – 01.06.2019, ІІ зм. – 22.06.2019, ІІІ зм. – 13.07.2019, ІV 

зм.- 02.08.2019 

Тривалість зміни – 21 день (проте можливе зменшення днів). Вартість 1 доби 

– 310 грн. 

 

ТОВ «Дитячий позашкільний оздоровчий заклад «Дружба» 

Адреса: Кіровоградська область, Олександрійський район, с.Войнівка, вул. 

Лісова,1, 28021, конт. тел. 067-255-16-65 ( Валентина Казимирівна) 

Розміщення : ДПОЗ «Дружба» має 3 двоповерхові стаціонарні корпуси на 84 

спальні кімнати ( 2-3-4 місця у кожній). На кожному поверсі знаходиться по 

4 санузли, побутова кімната, кімната гігієни, відпочинку, душова. Холодне 

водопостачання постійне, гаряче – за графіком. 

На території закладу знаходиться стадіон, баскетбольний та волейбольний 

майданчики, будинок культури на 400 місць, бібліотека, кімнати для 

організації гурткової роботи, власний пляж. 



Дати заїздів:  І зм.-05.06.2019р., ІІ зм.- 27.06.2019р., ІІІ зм. – 16.07.2019р., ІV 

зм. – 07.08.2019р. 

 Тривалість зміни – 21 день. Вартість оздоровлення 7350 грн.  

Дитячий оздоровчий заклад «Бригантина» 

Адреса: вул. Лісова, 1,смт. Новоархангельськ, Кіровоградська обл.,  26100, 

конт. тел. (0255) 2-23-84, 5-00-68, 067-997-66-67 

Розміщення : 3-и триповерхові цегляні корпуси, 4-5-и місні кімнати. 

Зручності на поверсі. Раціональне та збалансоване 5-и разове харчування. 

На території закладу знаходяться : їдальня на 360 місць, концертний та диско 

зали, басейн, футбольне поле та баскетбольний і волейбольний майданчики, 

пляж. 

Дати заїздів: І зм. – 04.06.2019-24.06.2019 – вартість 7980 грн.  

                      ІІ зм. – 26.06.2019-16.07.2019 – вартість 8988 грн.  

                      ІІІ зм. – 18.07.2019-07.08.2019 – вартість 8988 грн. 

                      ІV зм. – 09.08.2019-29.08.2019 – вартість 7980 грн. 

Термін оздоровчої зміни – 21день  

Дитячий оздоровчий табір «Хвиля» 

Адреса: Кіровоградська обл., Світловодський район, м. Світловодськ, 

житловий масив «Ревівка 2», вул. Заводська, 4 Л, 27519, конт. тел. 067-223-

33-42 

Розміщення : 3 – и двоповерхові корпуси, в кімнаті 7 ліжок, на кожному 

поверсі розташовані по 2 кімнати гігієни, душові та туалети. 

На території закладу знаходяться спортивні майданчики, літня естрада та 

пляж. 

Терміни заїздів  та вартість станом на 18.05.2019 узгоджуються 

Тривалість зміни – 21 день, орієнтовна вартість – біля 600 грн. на добу. 

Оздоровчий комплекс «Лісова пісня, Маловисківський р-н, с.Оникієво тел. 

066 117 21 95 



Дати заїздів:  І зм.-15.06.2019р., ІІ зм.- 08.07.2019р., ІІІ зм. – 01.08.2019р. 

 Тривалість зміни – 10-21 день. Вартість 1 доби – 295 грн. 

 

За межами нашої області надійшли пропозиції: 

 щодо оздоровлення дітей: 

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Знамя» 

Адреса : м. Одеса, 16 станція Великого фонтану, пров. Піонерський, 8 

Дати заїздів: І зм. – 10.06.2019-23.06.2019  

                      ІІ зм. – 26.06.2019-11.07.2019 

                      ІІІ зм. – 14.07.2019-29.07.2019 

Термін оздоровчої зміни – 14 днів. Вартість 4000 грн. 

Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Пуща – 

Водиця» - Профспілки працівників освіти і науки України, передмістя Києва 

Пуща – Водиця. Контактний тел.. для детальної інформації – 067 464 46 51 

Шість оздоровчих змін по 14 днів. Вартість путівки для дітей членів 

профспілки 7800 грн, для дітей сторонніх осіб – 9700 грн. 

щодо оздоровлення та лікування працюючих: 

Пансіонат «Пролісок»  м.Трускавець, оздоровчий заклад Львівської 

обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, конт. 

тел.067 706 - 98 45 

Послуги лікування: скануючий лазер, магнітотерапія, апарат дорсонвальд, 

інші - на базі лікувальних закладів курорту. 

Вартість проживання  та харчування за добу: 

у «напівлюксі» – 650 грн., у «стандарті двомісному» – 530 грн., у «економ» – 

350 грн. 

Санаторій «Гопри», Херсонська область, м.Гола Пристань, конт. тел.. 

093 005 32 25 



Профілі лікування : неврологія, опори руху, гінекологія, захворювання 

перефіричних судин, шкіри. 

Двомісний номер «Стандарт» - 612 грн. на одну особу 

Одномісний номер «Стандарт» - 684 грн. на одну особу 

Санаторій «Горинь»  Рівненьська обл., смт. Степань, конт тел. 096 709 23 07 

Лікує шлунково – кишкові захворювання, хвороби опорно-рухового апарату, 

сечо-статевої системи, цукрового діабету та ін. 

Вартість перебування в санаторії на одну добу від 500 до 70 грн. в залежності 

від умов  

Санаторій «Нива» м. Бердянськ, вул. Котляревського 23 

Санаторій має позитивний досвід лікування складних хвороб згідно Ліцензії 

МОЗ України на медичну практику серія АГ №601466 

Ціна одного дня перебування – від 500 до 800 грн. у відповідності до 

комфортних умов розташування. 

База відпочинку у м. Кирилівка Запорізька обл. конт.тел. 050 321 32 32  

Заїзди розпочинаються з 10.06.2019р по 10 днів і завершуються кінцем 

серпня. 

Вартість перебування: 

кімната без зручностей – 115 грн. на добу 

кімната блочна з туалетом на дві кімнати – 150 грн. 

кімната з туалетом – 160 грн. 

кімната з туалетом і душем – 180 грн. 

Орієнтовна вартість триразового харчування  165 грн. 

Спортивно-оздоровчий табір «Буревісник» Херсонського державного 

університету, смт. Лазурне Херсонської області 

Відпочинок для дорослих і дітей: 

Економ 2-3-х місні без зручносте – 120 (без харчування); 



Стандарт 2-3-4-х місні , бунгало на 20 осіб, 2 туалети, 2 душа, цілодобово 

гаряча вода, холодильник на поверсі – 370-420 ( в залежності  від літнього 

періоду) з триразовим харчуванням;  

Напівлюкс квартирного типу – 2-3- місне розміщ. душ, туалет, гаряча вода 

кондиціонер, холодильник, чайник, ТВ – 460-530 грн. з триразовим 

харчуванням: 

Люкс 2 місний номер – 560-600 грн. з триразовим харчуванням. 

         Закликаємо оперативно розгорнути організаторську роботу щодо 

проведення  оздоровчої кампанії, забезпечити замовлення путівок в 

стаціонарні табори згідно заявок членів профспілки, здійснити заходи щодо 

здешевлення їх вартості, шляхом реалізації ст. 44 Закону про профспілки 

передбачені у колдоговорах, використовуючи можливості профспілкових 

бюджетів, кошти передбачені на виконання оздоровчих програм у органах 

влади та місцевого самоврядування, благодійну допомогу господарників, 

спонсорів тощо. 

Просимо в першу чергу визначитись щодо бажаючих оздоровитись у 

ДЗОВ «Знамя» м. Одеси через обмежену кількість путівок – всього 35 на І 

зміну з 10.06.2019 року ( на ІІ та ІІІ зміни наше замовлення наразі 

незадоволено). 

 

 

В.о. голови обкому профспілки                                           С.Ю.Петров  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


