
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
вул. М.Грушевського, 7,  м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua, 

web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925 

від ________ 2021 року № _______ На № _______ від _______ 

Обласні, Київська міська 

державні адміністрації 

 

Міністерство освіти і науки 

України 

 

Міністерство економіки 

України 

 

Державна служба України з 

питань безпечності 

харчових продуктів та 

захисту споживачів 

 

Асоціація міст України 

 

Міністерство охорони здоров’я України надсилає до відома та 

використання в роботі рекомендоване Примірне чотиритижневе сезонне меню 

рекомендоване для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) 

років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на осінній 

період, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 05.11.2021 № 2441 (далі – рекомендоване меню), а також технологічну 

документацію на страви та вироби, що увійшли до зазначеного меню. 

Над розробкою зазначених документів працювала робоча група, до 

складу якої увійшли представники ВГО «Асоціація працівників дошкільної 

освіти», Національного університету харчових технологій, Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права, Управлінь та Департаментів освіти 

Вінницької, Кам’янської, Новоград-Волинської, Житомирської, Чернівецької 

міських рад, Покровської районної ради в м. Кривий Ріг, завідувачки та медичні 

сестри закладів дошкільної освіти міст Вінниця, Бровари, Житомир, Запоріжжя, 

Суми, Ковель, Мирноград та селища Бородянка, МОН та МОЗ. 

Рекомендоване меню можна використовувати як в повному обсязі, так і 

частково, доопрацювавши його з урахуванням особливостей закладів освіти 

відповідної території. 

Разом з цим, акцентуємо увагу на тому, що в разі внесення змін до 

рекомендованого меню, його необхідно погодити у відповідному 

територіальному підрозділі Держпродспоживслужби. 

Зазначене меню також може бути використано, як база для розробки 

примірного чотиритижневого меню для інших сезонів (зима, весна та літо) з 
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відповідним доопрацюванням щодо внесення сезонних продуктів та страв з 

них. 

Просимо довести дану інформацію до відома всіх зацікавлених. 

 

Додатки: наказ з додатком на 41 арк. 

рекомендоване меню у форматі Excel 1 файл 

технологічна документація на страви та вироби на 532 арк. 

 

 

 

Заступник Міністра з питань 

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації     Марія КАРЧЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Скапа 253 72 71 
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