
ДОГОВІР
про організацію харчування студентів

З січня 2021 року м.Київ

КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» в особі ректора 
РОМАНЧИШИНА ВАСИЛЯ ГРИГОРОВИЧА, що діє на підставі Статуту (далі - 
Сторонаї), з одного боку, та Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв н 
особі ректора ЧЕРНЕЦЯ ВАСИЛЯ ГНАТОВИЧА. шо діє на підставі Статуту (далі 
Сторона 2), з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне.

1. Цей Договір укладений з метою здійснення Сторонами спільної організації харчування 
студентів КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» в період навчального 
року.

2. Організація харчування студентів КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла 
Чубинського» за цим Договором здійснюється за місцем знаходження Сторони 2.

3. Співпраця за Договором проводиться без взаємних фінансових зобов’язань.

4. Сторони зобов’язуються забезпечувати створення необхідних побутових, організаційних 
та економічних умов співпраці, а саме:

4.1. Сторона 1 зобов’язується сприяти підтриманню приміщення їдальні у належному стані, 
за необхідності проводити роботи по поточному ремонту- приміщення.

4.2. Сторона 2 зобов’язується організувати діяльність їдальні:

- забезпечити комплексне харчування студентів, високу якість приготування страв в 
необхідному асортименті і кількості;

- використовувати при приготуванні страв високоякісні продукти, з врахуванням термінів 
зберігання проду ктів:

- забезпечити дотримання вимої до кулінарного оброблення харчових продуктів і 
продовольчої сировини, а також умов, термінів зберігання та реалізації продуктів, то не 
підлягають тривалому зберіганню:

- здійснювати своєчасне забезпечення їдальні продовольчими та іншими товарами, 
необхідними для ведення виробничого та обслуговуючого процесу:

- забезпечити організацію харчування студентів силами працівників (співробітників), які 
мають відповідну освіту, кваліфікацію, медичні книжки, досвід роботи;

- забезпечити сервірування столів столовими приборами і посудом;

- забезпечити високу культуру обслуговування студентів і комфортні умови харчування;

- дотримуватись санітарних вимог та чинного законодавства України, що реіулює 
діяльність з організації громадського харчування.



5. Сторона 2 несе відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої 
сировини, готової продукції.

6. Харчування студентів КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» 
здійснюються за рахунок власних коштів студентів

7. Витрати, пов'язані з виконанням цього Договору, в тому числі витрати на придбання 
продуктів харчування, приготування страв тошо несе Сторона 2, враховує їх при 
калькуляції вартості страв та включає у собівартість сграв/харчування.

8. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з 
виконанням цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

9. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 1 січня 
2023 р.

І 1. Кожна Сторона може припини і н дію Договору письмовим зверненням до іншої Сторони 
не раніше ніж за один місяць до прогнозованої дати припинення дії Договору.

12. Всі зміни і доповнення до цього Договору вважаються дійсними за умови, якщо вони 
вчинені в письмовій формі та підписані обома Сторонами.

13. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної із Сторін
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