
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

68003, Одеська область, м. Чорноморськ, 
вул. Приморська, 89-а.

СОТ «Академічний»
Тел. профкому: (044) 527-89-47

Тел. директора табору: (093) 565-65-18 

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ:
- сучасні комфортабельні 
3-х, 4-х місні будиночки 

з поліпшиними умовами 
прожимання з екологічно 

чистої Закарпатської 
деревини, обладнані 

душем, туалетом, кухнею з 
холодильником та посудом;

- однокімнатні двомісні 
будиночки зі зручностями. 

Працює Wi-Fi.   

Заяви для отримання путівок подавати у профком 
співробітників (кім. 227, корпус 3, тел. 527-89-47).

Паспорти, свідоцтва про народження дітей, 
довідки від лікаря осіб, які їдуть на відпочинок 

подаються при оформленні путівки.
На дитину повинна бути довідка про її 

епідеміологічне оточення, про  щеплення та 
довідка від дерматолога.

Путівки обов’язково викуповуються не пізніше як  
за 10 днів до від’їзду. 

Передача путівок іншим особам забороняється 
(відмова в поселенні або доплата різниці.)

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТАБIР 

«АКАДЕМIЧНИЙ»

ЛАСКАВО 
ПРОСИМО!



ВАРТІСТЬ ПУТІВКИ НА ОДНУ ОСОБУ ЗА 10 ДНІВ 
ПРОЖИВАННЯ (БЕЗ ХАРЧУВАННЯ):

Для працівників НУБіП України та членів їх сімей 
(чоловік, дружина, діти):
• у звичайних будиночках – 1800 грн.;
• у однокімнатних будиночках зі зручностями – 

2700 грн.;
• у новозбудованих тримісних будиночках з 

поліпшеними умовами – 3200 грн.;
• у новозбудованих чотиримісних двокімнатних  

будиночках з поліпшеними умовами– 3200 грн.

Для сторонніх осіб:
• у звичайних будиночках – 3300 грн.;
• у однокімнатних будиночках зі зручностями – 

3800 грн.;
• у новозбудованих тримісних будиночках з 

поліпшеними умовами – 4000 грн.;
• у новозбудованих чотиримісних двокімнатних  

будиночках з поліпшеними умовами – 4000 грн.

Для студентів університету
• у звичайних будиночках – 1000 грн.;
• у однокімнатних будиночках зі зручностями – 

1200 грн.

МОРЕ І ПЛЯЖ
Протягом сезону 

відпочинку піщаний  
пляж чистий, вода 

в морі  тепла та  
екологічно чиста. На 
пляжі знаходиться  
рятувальний пост.

ХАРЧУВАННЯ: 
Харчування – у кафе 

сусідньої бази за готівку. 
Поряд з базою знаходяться 

«невеличкі базарчики», 
з верхньої території  бази 

відпочинку  курсують 
маршрутні таксі до 

м. Чорноморськ. 

ДОЗВІЛЛЯ:
На узбережжі моря біля бази відпочинку для 

відпочиваючих надаються послуги за власний 
рахунок з прокату катамаранів, водні атракціони 
та екскурсії на катерах вздовж узбережжя моря.

Спортивно-оздоровчий табір «Академічний» 
є структурним підрозділом Національного 

університету біоресурсів і природокористування 
України. 

СОТ «Академічний» розташований на березі 
Чорного моря  в мальовничій, екологічно чистій 

місцевості. Відстань до моря – 50 метрів. 

Г Р А Ф І К
заїздів до спортивно-оздоровчого табору 

«Академічний» у 2020 році

Заїзд Термін перебування
в таборі

Перший заїзд 01.07 – 10.07

Другий заїзд 11.07 – 20.07

Третій заїзд 21.07 – 30.07

Четвертий заїзд 31.07 -  09.08

П’ятий заїзд 10.08 – 19.08

Шостий заїзд 20.08 – 29.08

Сьомий заїзд 30.08 – 08.09

Восьмий заїзд 09.09 – 18.09


