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«_25__» ______06_______ 2018 р. 

№ __35___ 

       Членам ГС «Аграрний союз України» 

 
 

Громадська спілка «Аграрний союз України» (ГС «АСУ») на базі готельного 

комплексу “Райський сад”, розташованого на Арабатській стрілці Азовського узбережжя, 

селище Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області, в період з 02 вересня 

по 12 вересня п.р. організовує нараду-семінар керівників і фахівців сільгосппідприємств - 

членів ГС «АСУ». 

На нараді-семінарі планується обговорити низку  проблемних питань аграрної галузі. 

Робота наради-семінару буде організована таким чином, що після двох/трьох 

годинного обговорення однієї із запланованих тем, учасники наради-семінару матимуть 

змогу оздоровитись на пляжі, розташованому поруч із житловим корпусом.  

За 12 км від готельного комплексу знаходиться гаряче джерело. Джерело має 

унікальний склад. Встановлено, що прийом ванн має протизапальну, знеболюючу, 

спазмолітичну дію, покращуючи мікроциркуляцію на капілярному рівні, тим самим 

прискорюючи процеси відновлення пошкоджених тканин, нормалізує стан периферичної 

та вегетативної нервової системи. Наявність у воді брому дає хороший результат в 

лікуванні вегетативно-судинних дистоній, астенічних і неврозоподібних станів.  

Для слухачів будуть створені комфортні умови проживання з усіма зручностями 

(телевізор, холодильник, кондиціонер, гаряча вода). 

Добова вартість проживання в оздоровниці з 3-х разовим харчуванням наступна:  
    - у двокімнатному двомісному « SV люксі» при поселенні однієї особи                       - 1570 гривень; 

- у двокімнатному двомісному «SV люксі» при поселенні двох осіб (з кожної особи) - 1130 гривень;  

  -у двокімнатному двомісному «люксі» при поселенні однієї особи                               - 1360 гривень;   

  - у двокімнатному двомісному «люксі» при поселенні двох осіб (з кожної особи)       - 1030 гривень;  

- у однокімнатному двомісному «SV стандарт » при поселенні двох осіб (з кожної особи) – 940 грн. 

- у однокімнатному одномісному «стандарт плюс» при поселенні однієї особи             - 1190 гривень 

- у однокімнатному двомісному «суперіор » при поселенні двох осіб (з кожної особи) – 910 грн. 

- у однокімнатному одномісному «суперіор » при поселенні однієї особи             - 1150 гривень 

Для підготовки колективної заявки просимо Вас визначитися і повідомити ГС «АСУ» 

(тел. № 095-282-11-84 або на електрону адресу: agrouu@gmail.com) про свою участь у 

зазначеному заході, вибраний Вами вид житла, та перелік питань, які на Вашу думку слід 

було б винести на колективне обговорення. Після отримання заявки Вам буде надісланий 

рахунок - фактура, який необхідно буде сплатити впродовж тижня. 

 

 
Голова Громадської спілки   

“Аграрний союз України» 
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