
 
 

 

 

Про перелік молочних кухонь 

та спеціалізованих куточків, які 

виконують функції роздаточних 

пунктів, на території області 

 

 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-

ністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 року 

№ 996 “Про перелік вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з 

продажу яких молочними кухнями, спеціалізованими магазинами та куточ-

ками, які виконують функції роздаточних пунктів, звільняються від обкла-

дення податком на додану вартість, та Порядок продажу цих продуктів”: 

1. Затвердити перелік молочних кухонь, спеціалізованих куточків, які 

виконують функції роздаточних пунктів, на території області, що мають 

право на реалізацію вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з 

продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, 

згідно з додатком. 

2. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 ве-

ресня 1998 року № 1485-р “Про перелік молочних кухонь та спеціалізованих 

магазинів, які виконують функції роздаточних пунктів дитячого харчу-

вання”, зареєстроване в управлінні юстиції в області 31 грудня 1998 року за 

№ 49/187, визнати таким, що втратило чинність. 

3. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його державної 

реєстрації у Головному управління юстиції в області. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступ-

ника голови облдержадміністрації В.Малькіна. 
 

 

Голова адміністрації                                                                 О.Буханевич 



 

Додаток 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації 
від “8” листопада 2007 року № 363/2007-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К  

молочних кухонь та спеціалізованих куточків, які виконують функції 

роздаточних пунктів на території області, що мають право на реалізацію 

вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з продажу яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість 
 

№ 

п/п 
Назва закладу Адреса 

1 2 3 

1. Молочні кухні при: 

1.1. Віньковецькій ЦРЛ смт Віньківці, вул. Соборної України, 24 

1.2. Волочиській ЦРЛ м. Волочиськ, вул. Незалежності, 41 

1.3. Городоцькій ЦРЛ м. Городок, вул. Шевченка, 40 

1.4. Деражнянській ЦРЛ м. Деражня, вул. Подільська, 1 

1.5. Дунаєвецькій ЦРЛ м. Дунаївці, вул. Горького, 7 

1.6. Ізяславській ЦРЛ м. Ізяслав, вул. Шевченка, 16 

1.7. Красилівській ЦРЛ м. Красилів, вул. Грушевського, 140 

1.8. Летичівській ЦРЛ м. Летичів, вул. 50 років Жовтня, 36 

1.9. Новоушицькій ЦРЛ смт Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 36 

1.10. Полонській ЦРЛ м. Полонне, вул. Л.Українки, 177 

1.11. Славутській ЦРЛ м. Славута, вул. Сокола, 1а 

1.12. Старокостянтинівській ЦРЛ м. Старокостянтинів, вул. Пушкіна, 47 

1.13. Старосинявській ЦРЛ смт Стара Синява, вул. Грушевського, 15 

1.14. Чемеровецькій ЦРЛ смт Чемерівці, вул. Пирогова, 1 

1.15. Шепетівській ЦРЛ м. Шепетівка, вул. Чкалова, 22 

1.16. Ярмолинецькій ЦРЛ смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 41 

1.17. Хмельницькій міській дитячій лікарні м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 14/3  

2. Спеціалізовані куточки, які виконують функції роздаточних пунктів при: 

2.1. Хмельницькій дитячій молочній кухні м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 14/3 

м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 36 

м. Хмельницький, вул. Степана Разіна, 1 

 

Заступник голови – керівник  

апарату адміністрації          О.Федорчук 


