
Охтпрсьхr л|,льЕоOсвi]нп пIкNя Lпt сгулсtriз Е 1 oxтпllclкoi IicbKoi рФп
cy cbKoi oiilami в особi дрсюорr Шуj*ско lп.ссп AnNтolii,nl!, цо лi. d0 пiлстrвi Стдr}т,ч
(дмi ЗNовлпк]. з orнi.i сrcрони, iKolyn!,bнc п iл пI п.мство шхiльlого sп{уолtrпя(МрiяD
охтлDсьхоi MicbKoi ilФп, в особiлпрепора ярошсчю тетялп NтпкоJ,]ъяп. щодi.напiдФаtsj
Стат}ту. (лмi.Виtонrвсць). з i,,шоiсrоропи. рsом Сторонл. !,юlм ц9йпоrоsiр про lакс(даri

L ItрЕлмптдоговору
ВFоп"sеь ,ооо.с'},*. ) :022-ч) гоU' ,d,,,'l,,чов,п,зi посD'и , ппmпiцUii

rлрчуs!ппя,qлiв 1ДК 021:?0]5 55З20000-9 - Поu,уlи r органПацi'i харчув пj lлфi _

посlугп)j а Замовник .rраяýт опллу фФтппо пщmих посj,r. у стппки тэ на уýовп,
ывпiчоlих цим доювором.
l2Ilrйменуваннrl!кirькiстьmслrг:по.лугизорганiзацiiхарчуsаtrвяучв]ь(халýтrпя}чвjв
].4 gaclвi l ]l юrrciD пiftюф' xrreroPii (дiтям-сирOmмi дiтям. позбавiевим баlкjпсLкого

с оо JB, ч, olsi ,i\i j о l оэч , n ,, в :ю,",! в

заluцioзагmьвоiсередньоiосвjти]дiтя,бrlьки'кихотрим!шьдопомоrувiдпозiднодо3rгояу
Укра]ъи (Про лержавну соцiмLпу допомогу ммозабеrрченим сiilям)i д !
вlйськоsФп}жбов!iD, якjаг!н}тл при sикоdаннiс,тукбових обов'язкig вiйськовоi Фуж6!] дiтлl.
оди, ] батькjв ямх.учаснriом опсрацii о6'.днаяяi сш (lra час йоm перебувалtrя в зонiопсрOчi'i

оли . ш й " п{r бJ в , ор, dопсгл,оо' ",л
сил ( нд псрiод перёбуsавпя поравеного Hr лiкуsавнi)] дiтям. олип з батькЬ ям\ загинуЫrвiк
беrвimj/лmрrпrв у пФон чи отримав iнвмiдliФь пiд час участi s опсраlii о6'фнаних си]
GнвтерориФи!нiй операцii)i lirям з числа вн}fрiш!ьо псремiцених осiб чи лiтям, ,Ki !iюъ
cTar]c д!lияи. яка посrрфша внаслiдок юсппих дiй i збройних конфлiпjs). чиховаяцiв групи

Bcboru 5'qо0 лорлi,!. , G ),и.vo,)s4,d,o{1oblJmл!,Ki " о, ,,J'Up) ,

дФ lи! перебrвOнлN пiд {ас лiтньоi вiдпочияковоi хамmtrii 2022 року 2660 пOрцiй. Усього

"п--.":ui n*r opn н'овпо DOо20 nUl,dih,
l з Обсяrи пщання лос,луг ыож!ть ijуrя rмслшеЕiза!ежно вi! рсшьноrо фiнансувiння Dид!тNiв
шля\ом уllФ!trпя до5тковоi уIолu, поперсдивши лро,це ВвхонлsФ протягом трьоI робочиr

л, яюсть послуг
п{овtsук) пoJ)'i, !,,,lб \и\ ыппог0I }aoB,v

l, бе,F,,l F _он.] , ,о дерi]в,J\ flaLapl,B,, n п,
пормапвнвхдок!мён,iв, що рс.лаJенrytrъ вигmвлеп, я тlторгiьllо продmми харчувrвня у

2 забgпече ня розлодjлrного пункту необiiдп r м и

!о мФпопrбiрникi0 р€цептур ffрав!
З, суворедоrэимllr'я пр*ил прийуrtrпя прол}fiiз

Фо,{]в збсрiгаьях i реш Ъalii лродук, iB,

пподовольци и товзрамп у вiдпшjдвосri

вiдпоDrлло до лормзтивЪ, а raKo,1 ) моп та

1 виколавецьпр!нryеякjmь послуг лiдlоrсаяiтаряо,ггlснLчнпмивхмоrаып,
22, У psi лоФlвкп неякiсяих поФуг, Вик.новець повиrc здiйсяити за Пrу поmуг на,ежноi
якоФ]лротяrом Фоt робочtrхднЪ з дати mри!iнi' uИповjдпоi преreнзii вiд Зауовмl,
],]. Якiсть лцаннп послуг повп,}Lх вiлювФаm дерювним стrщарпd,

ш, llJH \ доl овор}
]l ЦП,а цьоrо Договору станоsить 163l ]14,00 ryв (одпп мiльйоп шjсrcот вiсNдссподнiтпсяjr
тр пс rl чопрпалщть , рн 00 коп,), бg ПДВ.
] 2, Цi а цьоrо Доrовору можс 6)ти }jевшеtrа l. вrc!пою зголою cmpiн,
з,], Цяа ва послуги BcmnoB],oloтbc, D ,ацiов ьнiй вiлюri Укрпiни ],рахузаяляу зпIrат м
рf.порýф F орл\вJJ.,, аDо|,lвхе|,я, potвJts irсь,.,э) п п шп впm,,

],4, ЦПFзаодiницlо оOlугвlсж затвердiёлйх порл! харчування стшовrть Giлпозiдно до
лрооtrтурiL!еняя викопавчого комПет},Охтпрськоiмiсьrоiрщи (Прорвмiр пла]! за харчуваняя

дiтей у ъшrла загальноi селелпьоi ocliт Охmрсько' MicbKoi ltриторiмьiоi громщи в

,а," "."..., ро.ч, q,ep,o, сiч, :0" r",\ в {,т\ t, ве| J bell \ пооч, оо1l,г п з,,



v. нддднllя пос,туг\ l фоrьФ{ьq, о., ), ,0'сiчнq О2rрпуло.ф)jFl0l2ро)



iла]ьлi охтирсL!о] зоuI 1_1ll

larubвy Bapтicтb цьоrо договор} зuежно D]д

разi сторови пiосlть в]лпоsЦнi змillи до Uьоrо

0плаIи в рФi Heн:trйo,olo оФор!лення
Доrовор! (вйс!тхiсть п.чатки. пiдлис в

6.2], Зменшуватп обсяг нцання послл ]0
релlь!оrо фiнапсувOнвя sидrткiв У такому
Доrовору шяхом уUц!св, лодатково'i уюди
6,2,,1 повернути рахуuоk виколавцю без зпiйснення
до,q{еmiв. зmпачсtrих у nyнOi ,r,2 роцы lv цього

6.з,в!хо авеUь Фбо въ запий:
6],1.Забвresвбфreце]я(i.пе а@ ш поmуг у с,!оки! встдiоsленi Фiлl Доrоьором]
6],2.Забезлсчити поп|оцiннё. бфп.чяе i яхiснс харчуsаяня yqпiв, якiсъ яkоФ вiцповiдrс
умовау. }!таноы,9,Iим роздiло! П щоюдогоOорri
6.],4,Розрйши примiрпе чfiиритiх|сво сезопrc меtrю з визндчсuням кФорiйiостi Фраs mлоющфхfi jз зrrcпшюм п охтирськип улраmjнля! ДgржпродспоfuФльби в с};,съкiй
U6,,.,i ыOпо&лIо л, ,п l,,г,ll ьр,Uts,в юй;.. ",-;), *,
чеrю, oexule{,oBJ,e vol\,,U о -,и по,о, ор,lн,)lJ,{ lap!* *p',у-,, 

" ] " * ц д;,."
усlю, рароблсяим HaocнoBi лримiрвого меtrюm в]дповj!но ло збiрникiв |j.цепrур стрэв6,]l забвпечувати прл,отуsапня iжi i кьних продуюi; ха;чуmшя i
пролйоrыю'i с,iпомни у необхiдhiй кiлъкооi, лодоржуватись уNов i Tepмillis i]L з6;рiгання.
reхполоr]i виготоменяя .трав. прапил о.обисmi гiгiс| лрацiвппкЬ uр;облокЬ, Dик;нумти

6.],6 оргаfihоgувати дфmвк} вjасним спсцir,irовалпм rраrcпортом нообхЦвих продупiв,
буфтноi лролчкцii з !отримапнял sилог щодо умоь ,Фанспорr}sаtrпя (ст4l (гiriснiч;j в;!оги
до Фанспортпих зrйi0, ЗУ (Про o.Ho&,i принципи та вимоги !о безпеqностi 1а якостi
хrрчовж проýfriD] вивiз тарп з .ри!jщ Бхарчоблокiв.
6,1 ']nepi,s i0,дгоs, {i!ч, ,о!fuд,бо_ оо в,проС,}о,.,oi.rndb
6]3_.)юm m \)L: и.с ,о,ьU |риi!4,{с ,щоь,е,чq ,ро.,)х,в
обооб р \эгчо0{\,оJ u rb, Rр1 i, s.6,p,, в l.pe| :з пrl pojJ;,; .",,-l.. .;,,.;,
6 r о Ъбе,,,цв,,. б)Jс, ро, " [) Jiо J оороп J,{пап,э ю,,"".р 

"" ", ;,р"6.,,,
M4l о,о в, роо, .J,od,

вlеDйе, о,о Опrо.ъr ! )прJmп|ý(
ДерJ, р.д l о,uD., }FjJ в l 1ч ьк,п облd_ i
6,],10,Мrти сп.цФПомвий пер.овФ мя забезOсч9лхя постдса! х якiсноi продукцii

6.],ll,Здiй.нюва,и копрФь



обов'9зков х мсличtrх Е

6.] lz, Не чпппи пер.шкодЗаjочвихуцjйснювt,i
64,13. Провадит !i,льлiть зiпповjдно !о вимог

Фmроль ra харqуsаннпt yqHiB шко]и.
спстс!и управл]нн, бgпечлiстю rарчових

Ф уго,плекrf вати буфgFрфлrтк} юшiфiковiними кщрrми:
ьj'"qою мЪ-*уш., ьi lш+оздатку нов,м посудом } доrf,пliй кйькост]1

"i.""""".,,,,.,";,. "",i"*.iдс,аs1 
лDяыiр ою чоrиритiжне

керiвнrюм зrU,.ду ocBiп,
г) дотимуватися проц.цр прибuр.пвя,

д) зхбсзпечуватп прrвплъне пOвощеппя
6,4. Викопазоuь ма. npaBo:

власних зобов'вань ]а ДоговорOм
64,З, У pgi лсsиколаны зобоэ'яr]нь ЗOмовнико! Вкопавсчь Е lpmo доФрокозо

LерДо,овD. поы] -liвшр, ро J
vtt, !llдпоUцдлъпa,l ь с lорш

7,1. У paзi ясвиконалн, або HeHM*Horo виконапня cвoiх зобов'яrаяь зr Доrовором

мипя i дса ilфецii обладвал п я i
з хsрчоsи!и вj!\ода!и lr сч jтям

а4,1 Сво.всво m в повлоIу обсвj 0т!л!увати плдry ]а нtцхli поmуги
642 сsvоФiйно тiйснювати вiдбiр кв iфiювsноrо допомiжноrо ]Lсрсонд,у шя вlкоtsiння

х, строк дrl догово?у
l0.1, цей лоюsiр пабира. чинностi з Nом.пту пiдпсання iпоширюссвоюдiю trа вiдносиlм, що

сkлмися iж cmDoHaM. ло ]1,12,2022 року У!ови умФ пя доювору поширlоюrмя на

.."..""o."*i -b""l".""*, ." ,ипиши , cтopiн з ,j,/ a/ 2022 року siдповiдно до ч,]

!т 6]l цпOrльного кодс}.) УьрJп]и
!0], Leo ло,оь D !, ,ц,. L.q, пiп r-)-ь. ) 0в,, по.J 0,rд]]в, юDшичн)



ll],j, Додатковiуmли no льоюпо,оsор}. йою
рФi, якltrоDолп sикjuеts]у письмовjй форNi ,а

H*jtrt!{o|o чrтиюю iмфъ фрилиqi} сшD у
пцписаl уповнODмrcл мп иre прелсъзiи{rми

l0,4. Дл Допъору про заifпiш,ю може продо0,!!апся па строk. !оспrпiй ц,я лрове!еппя
процо!)!i закупiвii trа початок 0аоr}пюrо рохуj в обсязij п(о ле перевицу.20 вjд.Фк]s с)ми.

]0,5. Закiнченш сrrокудо.овору le trDltrLlл. стороtsи sjn вiппоOiлФrьностi за йою порушенпr. яtrо
ммо мiсцс пiд q!с дli до] овору.
0,6, . D ьо! о,овор! ,

cвoi обов'я зк и в iлповiдло до договору,
xI. порrцок змшл умов договору

l],l, Умови логовору про зак}Liшпо пс повиннi вi!рЬн9тtsся вiл }liФy пролоrицi'i копкурснпх
Topriв rбо цillоюi пропозицil (у то!} чпсii цi,,и rд одиницю пойуг) переяожця лроце&!ри

l1,2. Icтom M, у!овамtr цього Догозору ввмшься: пр€д!Ф. цilвrастрокдji цьоrо Дофвору
l. о H,)voBj Jo,oBop\ !iF,os4,, -c, Jq, о,о г л
зобов'язань сторолiм у пов!о!у обсяr. KpiM випцкiв:
])rменшеппя оijсягiв ]аýпiвлi, roKFeMi r rрахумпл,м фапичною обсяг_чвиддткiDза!оы,пкаi
2)збiльшсня, цiяи зi од ницiоmвар}доl0вiдсоткiвпропорцiяuозбiльшеяхюцi,]итsкогоfub.py
Ja рпнг \ pJ,i , о
збiлLulсtrtr, .у!и, впrнlченоi в доmворi лро зхýпiшю, _ не чаФiше нiж один рФ на 90 д!iв l

п 0о,овор\,t,а|)|,в, jо об\..е, F шоJо mр..|в.!,dи,iнп п одJ пп ю
.е }li,, утов Jо,овог) про iкуг s, .6е, ,

паrьвого. rаз]r та елепричпоi сн.рг]i']
]) покрэщен|и,коФi продмеlлr.купjвлi.зrумози llo таrc похрац9п,я не призведе до ]бльшсuIи
суми. визяаqеноi в дог.вор] лро закулiмю]
4) лродо,hення ffроку дii договору про]rкупjmюв строку виконаФя зобов'язднь цодо псредачi

r бi, dJ,andc по!,) зо|уlч{,Jъно ,i,,BerJ,cni\
обЪýявних обсmвпп, що схричинпли mке пролоOfiонн,! у тому числi обстrвин ,епсрсборноi

ш, d ош}, ф kн,}L,п в,,гв,
Usорiпро v,) пв о,

5) поФджепtr, змillи цП,и з доФвор] п ро зrк:],л iцю в бiк змелшеtrня (6е] Niвя (iлькостi(обсяrу)
,Jtoп, омр,вро6,,т D l,)jо\)чпс,i oJt ко,рвэFlсL,hу оs,,D) ър,,к),
6)змiни цiни в доrовор i про зrкупiвпю узв'язк, зiзмillою,:пвок подат(iв jrборjв та/або Niвою
у оз щодо нщання пiльг з оподаткrsа я - пропорцiйяо до }liнл rnKпx ставок тrабо пirrы з

Iu,o i Jr,,о,л,jвоч op,4|J!, 0 рч,ыоi сml:.,hr iнje1]
споживч,х цjя, змiни курсу kюзсуноi вмюти. змiн{ бiржоs х iопрувlнь або локапlикiв P]rtb,
ARсU\ оег)л,оз-,J\ U,, Lзр, Ф,в , Lоо!.lуыв,, о !!,otoвyloъ,c s Jo,oвoPi ,ро fu,) trс ,., )
рiзiвстаноmесня D дого ворj про зах],п Ьлю пор,дкуj!]яtr цillи;
3)зMillпtMoB узв'язý, iзздсmсуванiям лолокеь чостияi шосmi сm гri 4l зrкону.
l . h 

' }"опу | ,ою JU Uюрr ,fl , ,,l!n ьс .ф,по,"-q i !оч1,"
зпмог Цпвiльного та г.споларського колексiв Украп,и
'| 1, я.шо , росmJ с,оол п Uьо о /lo|oDoo) .|ооо, | "i,. ! сво,о HJ{), !. .,, лочс л",
реквiзити, воня ловипнi протяrом 5 робочих днiв з Holctrn, вияикненпя таких зffiн ппсьмово
поOiдошятп лро це другу Сфроlry,
] l5, пропвицii цодо внсс.lл' ]MiH до щого доrовору Moite робли
Доюзору, Пропвицiя Сmрояи щодо oне.сtrпя rмnl !о цьоm ДоrоDору Nac
необхjдвоо] впесепfl, TaOi lяit,!оцьоmЛоговору
rl 6, llсй Доl!вiр яохе 6}ти достроково р.зiрвlшй за зrод.ю crcpiH
персдбэ цсв ях за ю h одазФвом ykpaiн и.

хп, лнтtlкорушфIЕ здстf, FЕжЕIIIUI
]2l,Сторопи зобоD'язуються збезпечли повву чiлповiдмьнidrь cвoro лерсо!ur- Jiмоrам
антл коруп цiйпого запоподшств. У kpan, и,
]22,.,ооо,,,ооа\lо-"пе,д,п!люL,,,,,Dт,очуо,о.ере,крiFо,l,оlюj.,ро,ови\в,,,,,
арсп,чi,_,h,-d,, рп.peBJ п ъ, по! ц,,е!,,,r



з!Iов!пх:
Охrирська загmL но осв iтя я шкоIа I-IП
ст\пенrв N91 о\rирсыUi Micbкoi рJдtr

4]700, с]мсьм обл,, N, п\тппkl.

т/ф (05446) 2_20-80

UA]7820I 720з4,12 l Oo050o0(]]]s] 2
UА5з820t72оз442оlOоj2ооO]зsl 2
UА25820l720]442700озоl]оOз:]8 l2
UA7I 320] 720з4428 Iо0]222озз8]2
ДспжЕ!нl{спськасл)фба yKгJnr N,Киiв

,,l!lJ lсш\пьлецо

ХПL МIСЦЕ ЗНДХОДКЕНI lrl,|А БднкU}ськI р!квlзити cToPIH

КоNунФьпе пiдлрq.мст!о шiльlого
, МрЬ О\тир(ььоi Nicb(ol рщи
427U0,(л,сыа об , N, О\тирiJ

кол еДРпоУ l400?922

UA72]204?8000000()02600o25926t
в ПАТ (АБ, УtргsбаlkD
lпн1400792lяll ]

мII


