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Шановний Ігорю!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваш інформаційний запит про надання інформації стосовно Одеського 
дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 170 Одеської міської ради 
Одеської області та повідомляємо, що організація харчування у дошкільних 
навчальних закладах освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про 
освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, постанов Кабінету 
Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування 
у навчальних та оздоровчих закладах», від 02.02.2011 № 116 “Про
затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість”, від 
26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 
інтернатних навчальних закладів”, спільного наказу Міністерства охорони 
здоров'я України та Міністерства освіти та науки України від 01.06.2005 
№ 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах”, від 17.04.2006 № 298/227 “Про 
затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах” (далі - Інструкція).

Відповідно до Інструкції раціональне харчування в дошкільному 
навчальному закладі передбачає обов'язкове складання меню. Примірне 
двотижневе меню складається на зимово-весняний і літньо-осінній періоди 
року або на кожен сезон року окремо та погоджується з територіальним 
органом Держпродспоживслужби України і затверджується керівником 
навчального закладу.



Комунальною установою «Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. 
Одеси», яка є безпосередньо розпорядником інформації, надано копії 
двотижневого меню.

Стосовно затребуваних Вами документів у пунктах 2 та 3 запиту 
повідомляємо, що заборні листи та звіт про переміщення продуктів не 
відносяться до організації харчування у дошкільних навчальних закладах освіти 
та не передбачені вищезазначеним нормативним та законодавчим документам.

Додаток на трьох аркушах.

З повагою
в. о. директора департаменту І. Є. Столбова

О/
Вик. Котелюк О. В. 
тел. 776-30-24

Віза: Чуприна Л.
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1 .3 тиждень

Понеділок ясла/сад Вівторок ясла/сад Середа ясла/сад Четвер ясла/сад П’ятниця ясла/сад
Яйце відварне (1/2; 1 шт) 
(відн.оардел я, ковбаса 40/60 
Вермішель з в/м 80/90 
Хліб з в/маслом 20/30 5/5 
і твердим сиром. 10/15 

Чай 150/180 
з лимоном 5/6

Молочна пшенична каша 
солодка з маслом. 180/200 
Хліб пшен. з в/м 20/30 5/5 
Чай 150/180 
з лимоном 5/6 
Печиво, вафлі 20/30

Молочна вермішель солодка з 
маслом 180/200 
Хліб зв/м 20/30 5/5 
і твердим сиром. 10/15 

Какао на ц/молоці. 150/180 
Печиво, вафлі 20/30

Молочна пшоняна каша' 
солодка з в/м 180/200 
Хліб з в/м 20/30 5/5 

Чай з лимоном 150/180-5/6 
Печиво, вафлі 20/30

Молочна манна каша солодка 
з вер маслом. 180/200 
Хліб з в/маслом, 20/30 5/5 
твердим сиром. 10/15 
Какао на ц/молоці 150/180 
Печиво, вафлі 20/30
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Сік фруктовий 50/70
(яблуко,цитрусові,
банан) 45/100

Сік фруктовий 50/70
(яблуко,цитрусові,
банан) 45/100

Сік фруктовий 50/70
(яблуко,цитрусові,
банан) 45/100

Сік фруктовий 50/70 ■
(яблуко,цитрусові,
банан) 45/100

Сік фруктовий 50/70
(яблуко.цитрусові,
банан) 45/100
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1 .Суп гороховий 180/250 
(фасолевий) зі сметаною 
на в/ м з гренками
2. Риба тушкована 35/60 
з овочами.
Картопляне пюре з верш 
маслом. 100/120 
(Картопля молода 
відварна з в/м) 90/100 
Овочі за сезоном(свіжі, 
консервов) 40/50 
Хліб пш. /  рж. 35/60

3.Компот із свіжої фрукти 
(консер.,сухофр) 150/180

1 .Суп вермішелевий 
180/250
із сметаною на в/ м

2.Тефтеля куряча (гов яжа) 
в сметанному соусі 80/105 
.Картопельне пюре з вершк 
маслом 100/120 
(Картопля молода відварена 
з в /м )  90/100 
Свекольна ікра. 45/65 
Овочі за сезоном (свіжі, 
консерв) 40/50 
Хліб пш./ рж. 35/60
3. Компот із свіжої фрукти 
(консерви., сухофр) 150/180

<

1 .Борщ українськи 180/250 
зі сметаною на м/б (к/б)
2.Плов з рисом та говяжим 
(курячим, кроликом) 
відварним м ’ясом. 120/170 
Овочі за сезоном(свіжі, 
консерві) 40/50 
Хліб пш. рж 35/60
3. Компот із свіжої фрукти 
(консерв, сухофр) 50/180

1 .Розсольник 180/250 
на м /б , к/б зі сметан

2.Гуляш із відвари 60/80 
говяж (курячого) м’яса 
(Картопля молода відв. 
/картопляне пюре) з верш 
маслом. 90/100 
(Печеня по-домашньому 
з відварним кур/гов 
мясом) 100/150 
Овочі за сезоном 
(свіжі, консерви. 40/50 
Хлібпш, рж. 35/60
3.Компот із свіжоі‘150/180 
фрукти (коне., сухофр)

1 .Суп овочевий 180/250 
зі сметаною на в/м
2.Котлета м ясна(гов яжа/ 
куряча) 80/100 
Картопляне пюре з вершк 
масл 100/120 
(Картопля молода відвари з 
в/м) 90/100 
Овочі за сезоном(свіжі, 
консерві) 40/50

Хліб пш./ рж. 35/60
3. Компот із свіжої фрукти 
(консерви., сухофр) 150/180
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Молочна рисова (гречана) 
каша солодк з в/м 180/200 
Хліб пшен 20/30 

Какао на ц/молоці. 150/180 
Булочка солодка с родз. 
(Ватрушка з кисломолочним 
сиром) 75/85

Запіканка із сиру 110/140 
кисломолочного, солодка з 
маслом, повидло 10/15 
Хліб пшен. 20/30 
Кавовий напій 150/180 
на ц/молоці

Рибна котлета(тефтеля)
60/90

Картопляне т о р е  100/120 
(картопля молода відвар, з 
вершмасл) 90/100 
Хліб пшеничн. 20/30 

Чай з лимоном 150-5/180-6

Ліниві вареники 110/135 
з вершковим масл 
Хліб пшен 20/30 

Кавовий напій 150/180 
на ц/молоці.

Бефстроганов з відварного 
курячого (гов яжего) м’яса 
зі сметаною. 60/80 
Хліб пшен. 20/30 
Вермішель з в/м, 90/110 
Свіжі (консервовані) 40/50 
овочі. Чай з лимон 150/180



г
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Понеділок Вівторок Середа Четвер П ’ятниця
Яйце відварне (1/2; 1 нгг) 
(відв.сарделя, колбаса) 40/60 
Каша гречана(пшени)100/120 
(овочі свіж, консерви) 20/50 
ікра кабачк). 40/50 

Хліб з в/маслом 20/30 5/5 
і твердим сиром. 10/15 
Чай з лимоном 150/5 180/6

Молочна ячнева каша з 
в/маслом 180/200 
Чай з лимоном. 150/5 

180/6
Хліб з в/маслом. 20/30 

5/5
Печиво (вафлі) 20/30

Молочна гречана каша з 
в/маслом. 180/200 
Какао нац/мол. 150/180 
Хліб пшен. з в/м. 20/5 

30/5
твердим сиром. 10/15 
Печиво (вафлі) 20/30

Молочна манна каша 
солодка з в/м 180/200 
Хліб пшен з в/м 20/5 
Чай з лимоном 30/5 
Печиво (вафлі) 20/30

Молочна вермішель 
солодка з в/маслом. 180/200 
Хліб пшен з в/м 20/30 5/5 
і твердим сиром. 10/15 
Какао на ц/мол 150/180 
Печиво (вафлі) 20/30
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Сік фруктовий 50/70 
(яблуко.цитрусові,
Банан) 45/100

Сік фруктовий 50/70
(яблуко.цитрусові,
банан) 45/100

Сік фруктовий 50/70 
(яблуко.цитрусові, 
банан) 45/100

Сік фруктовий 50/70 
(яблуко.цитрусові,
Банан 45/100

Сік фруктовий 50/70
(яблуко.цитрусові,
банан) 45/100
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Суп фасолевий ( на в/м зі 
сметаною) 180/250 
Риба тушкована з 50/125 
овочами(рибна котлета 45/90). 
Картопляне пюре з 100/120 
в/маслом.(Картопля молода 
відварна з свер/м) 90/100 
Свіжі (консерв.овочі). 40/50 
Компот зі свіжої фрукти 
(консер, сухофрукт) 150/180 
Хліб пш., рж. 35/60

Суп овочевий на к/б зі 
сметаною. 180/250 
Печеня 100/150 
по-домашньому з відварним 
м ясом
Свіжі (консерв )овочі. 40/50 
Компот із свіжої фрукти 
(консер, сухофр) 150/180 
Хлібпш. рж. 35/60

і

Суп розсольник на кур/б, 
м/б) зі сметан 180/250 
Овочеве рагу ‘ 125/150 
( туш капуста з відварним 
гов’яж/кур м’ясом).
Компот із свіжої фрукти 
(консер, сухофрук) 150/180 
Хліб пшен., ржаний 35/60

Суп вермішелевий 180/250 
на в/маслі зі сметаною. 

Биток з рубленого м’яса 
(кур/гов).
Картопляне пюре зі 00/120 
вершковим маслом, 
(картопель відв. молодий з 
в/м) 90/100 
Хліб пш. рж. 35/60 
Ікра свікольна. 40/50 
Свіжі (консер овочі). 40/50 
Компот зі свіжої (консер, 
сухофрукти) 150/180

Борщ зелений (красний) на 
в/маслі зі сметаною. 180/250 
Котлета м’ясна 80/100 
(кур/гов).
Картопляне пюре з 100/120 
в/маслом.(картопель відв. 
молодий з в/м) 90/100 
Свіжі (консер овочі). 40/50 

Хліб пш./ рж 35/60 
Компот зі свіжої фрукти 
(консер, сухофрукт) 150/180

Суп молочний вермішелевий 
їв/маслом 180/250 
Кйкао на ц/молоці. 150/180 
Хліб пшен 20/30 
Рогалик з яблуком 75/85 
(Повидлом).
(Ватрушка з кисломолочним 
Сиром) 75/85

Сирники з 105/120 
кисломолочного сиру 
( з родзинками) 
з повидлом 10/15 
Кавовий напій 150/180 
на ц/молоці.
Хліб пшен 20/30

Риба смажена (в клярі/ 
котлета рибна 60/100 
Вермішель з в/м 90/110 
Свіжі (консерв) 

овочі. 40/50 
Хліб пшен. 20/30 
Чай з лимоном. 150/180

Запіканка з 110/140 
кисломолочного сиру (з 
родзинками) з повидлом 
Хліб пшен 20/30 
Кавовий напій 150/180 
на ц/молоці.

Плов з рисом та говяжим 
(курячим, кролик) (слоєні 
голубці) відварним м ’ясом 

120/170.
Овочі за сезоном 40/50 
(свіжі, консерві)
Хліб пшен. 20/30 
Чай з лимоном 150/180


