ПОГОДЖЕНО:
Директором
Івано-Франківської приватної
гімназії “Крила”
від 19 квітня 2021 року

УМОВИ ТА ГРАФІК
ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
під час надання освітніх послуг у сфері повної загальної середньої освіти
за рівнем початкової освіти, базової середньої освіти
в Івано-Франківській приватній Гімназії “Крила”
на 2021/2022 навчальний рік

1. ТЕРМІНИ
1.1. Харчування – організоване Виконавцем та/або третьою особою постачання готової
кулінарної продукції операторами ринку харчових продуктів та/або приготування їжі, відповідно
до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого Наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205, Закону України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», інших
нормативно-правових актів, які регулюють дану сферу.
1.2. Оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) - суб'єкт
господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в
управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво,
виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об'єктів санітарних заходів
(крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання вимог
законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.
1.3. Заклад харчування – суб'єкт господарської діяльності, який надає послуги з
організації гарячого харчування дитини/учня/здобувача освіти відповідно до Державних
санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, інших нормативно-правових
актів, які регулюють дану сферу, та вимог Законодавства.
2. ВИМОГИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
2.1. Заклад харчування зобов'язаний забезпечити учнів безпечною, якісною, повноцінною та
корисною їжею відповідно до норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №
1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня
2005 року № 242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за №
661/10941.
2.2. Заклад харчування та медичний працівник (за його відсутності - особа (особи), які визначені
наказом керівника Закладу освіти відповідальними за організацію харчування в закладі)
здійснюють щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до закладу освіти, умовами їх
зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, дотриманням
санітарно-протиепідемічного режиму в їдальні (харчоблоці), буфеті, фактичним виконанням меню
за меню-розкладом, що містять кількісні дані про рецептуру страв.

2.3. Для уникнення харчових отруєнь, з метою профілактики захворювань, приготування та
реалізація харчової продукції повинні здійснюватися у відповідності до загальних вимог до
організації харчування дітей в закладах освіти наведених у додатку 9 до Санітарного регламенту
для закладів загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 25 вересня 2020 року № 2205. Перелік харчових продуктів, які заборонено
реалізовувати у шкільних буфетах та у торгівельних апаратах, розміщених у закладах освіти
наведено у додатку 10 до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти,
затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205.
2.4. Заклад харчування організовує умови для забезпечення харчування учнів з особливими
дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози відповідно до вимог
щодо організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами, включаючи харчову
алергію та непереносимість окремих харчових продуктів або речовин, наведеного у додатку 11 до
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого Наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205.
2.5. У закладі освіти за рішенням засновника (засновників) допускається постачання готової
кулінарної продукції операторами ринку харчових продуктів за умови дотримання ними вимог
Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
2.6. Інші вимоги до утримання та оснащення приміщень їдальні (харчоблоку), буфету, закладу
освіти, транспортування, приймання та зберігання харчових продуктів, обробки сировини,
виробництва та реалізації продукції повинні відповідати вимогам Закону України "Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та законодавства про
безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

3. СКЛАДОВІ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ХАРЧУВАННЯ
3.1.Організація харчування (в тому числі, але не виключно гарячого) включає проведення сезонної
заготівлі, збір, зберігання та транспортування продуктів харчування, дотримання технологічних
режимів виробництва та приготування їжі для дитини.
3.2.Заклад харчування забезпечує учня збалансованим харчуванням з дотримання норм
натурального набору продуктів три рази на день з понеділка по п’ятницю з 08:00 по 18:00 за
наступним графіком: з 10.00 до 10.20 – перекус; з 13.40 до 14.00 – обід, з 16.00 до 16.15 –
підвечірок, крім випадків надання освітніх послуг на умовах дистанційної форми навчання.
3.3.Види страв на кожний день тижня та розмір порцій (меню) розробляються та затверджуються
Закладом харчування посезонно та змінюється два рази на рік. Замовник має право в будь-який час
звернутися до Виконавця для ознайомлення з меню на тиждень.
3.4. Місце харчування учнів: Івано-Франківська приватна гімназія “Крила”, 76019, м.
Івано-Франківськ вул. Княгинин, 44.

Суб'єкт господарської діяльності,
Івано-Франківська
який надає послуги з організації харчування «Крила»
дитини/учня/здобувача освіти
________________________________________
________________________________________
Ангеленюк Н.М.

приватна

гімназія

________________________________________
________________________________________
в.о. директора Гураль І. Р.
код ЄДРПОУ 43733079

фізична особа-підприємець, ідентифікаційний
номер – 3103903147
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Академіка Сахарова, 27Б, кв. 84

Місцезнаходження: 76019, м. Івано-Франківськ
вул. Княгинин, 44.
Електронна пошта
gymnasium.kryla@gmail.com

