
Договір 

доручення надання послуг з організації харчування  
 

м. Київ                                                                                             «13» вересня 2021 року 

 
Замовник: Фізична особа-підприємець Кулік Кирило Михайлович, що діє на підставі Виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису 

№2000650010003066340 від 10.09.2021), місце провадження освітньої діяльності м. Київ, провулок 

Лобачевського 7, прим.101, з однієї сторони, та Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кідс 

Кейтеринг Київ», в особі директора Лавренюк Марії Федорівни, який діє на підставі Статуту з іншої, 

Уклали договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере зобов’язання з надання послуг із організації харчування в заклад 

ФОП Куліка Кирила Михайловича, що знаходиться за адресою м. Київ, провулок Лобачевського буд.7, 

прим. 101. 

  

1.2. Послуги з організації харчування включають: 

- Організацію прийому готових страв в термоємкостях від Виконавця за замовленням Замовника, 

- забезпечення одноразовим посудом, необхідним для споживання готових страв. 

1.3. Послуги надаються: понеділок – п’ятниця, крім святкових та вихідних днів. 

 

2. Вартість договору. Порядок розрахунків. 

2.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем, розраховуються згідно з прейскурантом цін Виконавця. 

2.2.  Оплата Послуг проводиться Замовником у національній грошовій одиниці України, на підставі рахунку  

Виконавця, Замовник вносить попередню плату, у розмірі 100% від суми замовлення – за 7 календарних днів до 

дня надання послуги . 

2.2. У разі потреби збільшення вартості послуг, Виконавець зобов’язаний письмово повідомити про це 

Замовника, не пізніше 30 календарних днів до запланованої зміни вартості послуг. 

2.3. Оплата здійснюється Замовником в безготівковій формі на банківський рахунок Виконавця. 

2.4. За кожен місяць дії договору Сторони складають Акт наданих послуг. Підписи уповноважених представників 

Виконавця підтверджують, що послуги з організації харчування надані в повному об’ємі та належним чином. 

 

3. Особливі умови договору. 

3.1. Замовник зобов’язаний: 

3.1.1. Вносити попередню плату за Послуги Виконавця та вчасно оплачувати їх  відповідно до п.2.2 даного 

Договору.  

3.1.2. Приймати Послуги та документи, які їх супроводжують. У разі недостачі готової продукції при отриманні 

по кількості представник Замовника повідомляє представників виконавця. 

3.1.3. Здійснювати первинну перевірку доставленої продукції органолептичним методом, на її відповідність 

замовленню та підписувати брокеражний журнал. 

3.1.4. Забезпечити зберігання отриманої продукції згідно санітарних норм. 

3.1.5. Призначити та повідомити письмово Виконавця про відповідальну особу – працівника, який повинен 

формувати та заповнювати заявки на харчування та приймати і перевіряти продукцію, згідно з кількості та якості. 

3.1.6. Оплачувати надані Виконавцем Послуги на умовах та порядку, визначених цим Договором. 

3.1.7. Замовник зобов’язаний проінформувати Виконавця про кількість осіб, які будуть харчуватися, не пізніше 

16.00 години попереднього дня до планованої дати доставки продукції, заповнивши заявку на веб порталі 

Виконавця. Щоденна кількість наданих порцій коригується: сніданку – до 7.00, обіду та вечері - до 9.00 поточного 

дня. 

3.1.8. Замовник щоденно контролює кількість наданих порцій відповідно до попереднього замовлення. 

3.1.9. Замовник призначає відповідального працівника для здійснення контролю за прийманням готових страв та 

якістю надання послуг з організації харчування Виконавцем. 

3.2. Виконавець: 

3.2.1. – виготовляти обіди виключно із сертифікованих продуктів харчування та норм харчування; 

- дотримуватися норм санітарно-гігієнічного законодавства, нести відповідальність за порушення вимог 

санітарно-гігієнічного законодавства; 

- дотримуватися встановленого законодавством процесу організації харчування дітей в закладах освіти. 

У разі зміни в меню попередити представника Замовника до початку відвантаження готової продукції. 

3.2.2. Відповідальність за якість готових страв несе Виконавець, обидві сторони контролюють якість готових 

страв та заповнюють брокеражні журнали. 

3.2.3. Виконавець щотижнево, надає Замовнику орієнтовне меню на наступний тиждень. 

3.2.4. При виконанні умов договору Виконавець керується Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

березня 2021 року №305 Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку. 

3.2.5. У кінці кожного тижня Замовник та Виконавець проводять звірку кількості наданих протягом місяця 

порцій. 



3.3. Виконавець може долучати треті сторони для виконання умов даного договору (логістична компанія, 

поставка продуктів і готових страв). 

 

 

4. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів. 

4.1. Зауваження (претензії) щодо якості наданих послуг Виконавцем подаються Замовником письмово, терміном 

до 3 робочих днів з моменту виявлення порушення надання послуг. 

4.2. Виконавець завчасно (до 10:00 поточного дня) попереджає Замовника про зміни в щоденному меню. 

4.3. Виконавець зобов’язаний надати обґрунтовану відповідь на претензію Замовника терміном до 3 робочих днів 

з моменту отримання відповідної претензії. 

4.4. Сторони домовились, що спірні питання при реалізації даного договору вирішуються шляхом переговорів та 

консультацій. У разі недосягнення компромісу щодо  спірних питань – спір вирішується у судовому порядку 

згідно з чинним законодавством України. 

4.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 

Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли 

поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).  

4.6. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, 

повинна не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у 

письмовій формі.  

 

 

5. Інші умови договору. 

5.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із чинністю, 

укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням 

наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами 

чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на 

підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

5.2 Вся переписка між Сторонами стосовно виконання умов цього Договору здійснюється відповідно до Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 18.06.2015 №1000/5 (із змінами від 12.06.18, 04.07.2018 №2277), 
5.3. Сторони зобов’язуються трактувати положення цього Договору як конфіденційні, що означає, що вони не 

мають права розголошувати інформацію, яка стала їм відома у процесі виконання цього Договору іншим особам. 

5.4. Договір у 2-х екземплярах, по одному для кожної сторони, вважається укладеним і набирає чинності з 

моменту його скріплення підписами уповноважених представників Сторін та діє до 31.05. 2022 року. 

5.5. Зміни, внесені у цей Договір, набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 

додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або не 

передбачене чинним законодавством України. 

5.6. Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється відповідною угодою про 

розірвання  цього Договору, чи за рішенням суду. 

 

Підписи Сторін: 

 

Замовник                                                                               Виконавець 

Фізична особа-підприємець Кулік Кирило 

Михайлович 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 3226612752 

м. Київ вул. Срібнокільська,  

буд. 8, кв. 94 

Місцезнаходження закладу: 

м. Київ, провулок Лобачевського буд.7, прим. 101. 

тел. +38-073-416-07-72 

ФОП Кулік К.М. 

Р/р UA943052990000026001046224701 

 

 

 

 

___________________ ФОП Кулік К.М. 

ТОВ «Кідс Кейтеринг Київ» 

 

Юр. адреса: 08129, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. Петропавлівська 

Борщагівка, вул. Петропавлівська 24 

ЄДРПОУ 44216411 

Р/р UA673510050000026000879082515      

Банк АТ «УКРСИББАНК» 

 

 

 

 

 

Директор 

 

__________________          /Лавренюк М.Ф./ 

 

 


