
I категорія - 1 - 4  класів, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Львівської міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 
учасників антитерористичної операції/ООС, у тому числі тих, які загинули (пропали безвісти) або 
померли, та постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей з числа 
внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із багатодітних сімей та дітей працівників закладів 
охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусноїхвороби (COVID-19)

II категорія - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які 
отримують допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»

для харчування учнів у зимово-весняний період:
і

Назва страви
Вихід в гр. 
І  категорії

Вихід в гр. 
II категорії

Салат з капусти із зеленим горошком 
(Є. Кл.) 40 40

Макарони відварні з сиром 150 170

Чай каркаде (Є.Кл. )* 200 200

Хліб цільнозерновий 20 ЗО

Яблука « 80 100

Всього 33,50грн 38,00грн

ФО-П і І 1 _Кошіль О.І
М/в особа_________



Затверджую менюлна « /^»_лютого 2023 року

Директор  м. Львова

• 1/  '  •

I категорія - 1-4 класів, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Львівської міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 
учасників антитерористичної операції/ООС, у тому числі тих, які загинули (пропали безвісти) або 
померли, та постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей з числа 
внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із багатодітних сімей та дітей працівників закладів 
охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусноїхвороби (COVID-ig)

II  категорія - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які 
отримують допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»

для харчування учнів у зимово-весняний період:

Назва страви 

Салат з буряка з сухариками (Є.Кл.)*

Вихід в гр. 
І  категорія 

35

Вихід в гр. 
II категорія 

35

Котлети з курки 45 50

Каша гречана з чебрецем (Є.Кл.)* 1 0 0 1 2 0

Чай зелений 2 0 0 2 0 0

Хліб житній 2 0 ЗО

Всього 33,50грн 38,00грн

ФОП
_М/В особа

Кошіль О.І.



Затверджую меню на «_15 »_лютого_____ 2023

учасників антитерористичної операції/ООС, у тому числі тих, які загинули (пропали безвісти) або 
померли, та постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей з числа 
внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із багатодітних сімей та дітей працівників закладів 
охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-ig)

II категорія - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які 
отримують допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»

для харчування учнів у зимово-весняний період:

„  Вихід в
Вихід в гр.

Назва страви _ . гр. .
І  категорія ТГ

II категорія
Салат із св.капусти 47 82

Чахохбілі (Є.Кл.)* БО 50

Каша рисова 100 120

Чай чорний 200 200

Хліб житній 20 ЗО

Всього 33,50грн 38,00грн

ФО-П Кошіль О.І,



Затверджую меню pa « /£ »_лютого 2023 року

і •

Д иректор ..........1 м. Львова

I категорія - 1 - 4  класів, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Львівської міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 
учасників антитерористичної операції/ООС, у тому числі тих, які загинули (пропали безвісти) або 
померли, та постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей з числа 
внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із багатодітних сімей та дітей працівників закладів 
охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусноїхвороби (COVID-ig)

II категорія - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які 
отримують допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»

для харчування учнів у зимово-весняний період:

Назва страви
Вихід в гр.
І категорія

Вихід в гр. 
II категорія

Салат з моркви та яблуками (Є.Кл.)* 42 40

Відбивна з курки 50 50

Каша перлова з маслом 100/5 120/5

Чай з мелісою (Є.Кл.)* 2 0 0 . 200

Хліб цільнозерновий 2 0 зо

Всього 33,50грн 38,00грн

ФОП
_М/В особа

Кошіль О.І.



Затверджую меню на *<17 »_лютого 2023 року

Директор м. Львова

I категорія - 1-4 класів, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Львівської міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 
учасників антитерористичної операції/ООС, у тому числі тих, які загинули (пропали безвісти) або 
померли, та постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей з числа 
внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із багатодітних сімей та дітей працівників закладів 
охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусноїхвороби (COVID-ig)

II категорія - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які 
отримують допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»

для харчування учнів у зимово-весняний період:

Назва страви
Вихід в гр.
І  категорія

Вихід в гр.
І  категорія

Салат з буряка 25 ЗО

Фрикадельки з риби 40 45

Картопляне пюре з орегано (Є.Кл.)* 100 120

Компот з яблук 200 200

Хліб житній 15 20

Всього 33,50грн 38,ООгрн

ФОП Кошіль О.І.
__________М/В особа


