
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про перелік дитячих молочних 

кухонь та спеціалізованих куточ-

ків, які виконують функції роз-

даточних пунктів на території 

області 

 

 

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

страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року № 996 

“Про перелік вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з продажу 

яких молочними кухнями, спеціалізованими магазинами та куточками, які ви-

конують функції роздаточних пунктів, звільняються від обкладення податком 

на додану вартість, та Порядок продажу цих продуктів”: 

 

1. Визначити перелік 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 
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яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, згідно з до-

датком.  

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 08 листопада 2007 року № 363/2007-р “Про перелік 

молочних кухонь та спеціалізованих куточків, які виконують функції розда-

точних пунктів, на території області”, зареєстроване у Головному управлінні 

юстиції у Хмельницькій області 20 листопада 2007 року за № 83/1188. 

 

3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Го-

ловному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з мо-

менту його оприлюднення. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Голова адміністрації           В. Лозовий 



Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
31.10.2018 № 770/2018-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 

 
№ 
з/п 

Назва закладу Адреса 

1 Молочні кухні при: 

1) Дунаєвецькій ЦРЛ м. Дунаївці, вул. Горького, 7 
2) Красилівській ЦРЛ м. Красилів, вул. Грушевського, 140 
3) Хмельницькій міській дитячій лікарні м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 14/3 
2 Спеціалізовані куточки, які виконують функції роздаточних пунктів, при: 

 Хмельницькій дитячій молочній кухні м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 14/3
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 1
м. Хмельницький, вул. С. Разіна, 1
м. Хмельницький, вул. Подільська, 54
м. Хмельницький, вул. Майборського, 16
м. Хмельницький, вул. П. Мирного, 27/1 
м. Хмельницький, вул. Гречко, 12 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 
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