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Офіс Генерального прокурора 

 

Щодо фінансово-господарська 

діяльність КП «МОЛОЧНА 

 ФАБРИКА-КУХНЯ» 

 

У виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) опрацьовано лист Офісу Генерального прокурора 

України від 17.04.2020 № 24/1-101вих.20 щодо надання інформації. За 

результатами розгляду повідомляємо. 

Фінансово-господарська діяльність Комунального підприємства 

«МОЛОЧНА ФАБРИКА-КУХНЯ» не здійснюється з 2004 року після зупинки 

на технічне переоснащення через масове отруєння дітей. Приміщення 

підприємства знаходяться в небезпечному для здоров’я персоналу стані. Так, за 

результатами останнього мікробіологічного дослідження, проведеного в 2019 

році, виявлено 6 штамів патогенних грибків. Рекомендовано в приміщеннях, в 

яких проводилися дослідження, роботи виконувати в засобах індивідуального 

захисту. 

Рішенням Київської міської ради від 27.02.2020 року № 138/8308 «Про 

затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають 

приватизації» до переліку об’єктів малої приватизації, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають 

приватизації включені нежитлові будівлі (будівля основна – літ. А, майстерня – 

літ. Б) на вул. Електротехнічній, 10 у м. Києві, що перебувають на балансі 

комунального підприємства «Молочна фабрика-кухня». 

Порядок, способи приватизації як державного так і комунального майна, 

механізм формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають 

приватизації, врегульовано Законом України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 
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Статтею 4 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» визначено, що до об′єктів державної і комунальної 

власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права державної і 

комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена цим 

Законом та іншими Законами України. Статтею 11 вказаного Закону України 

встановлено, що перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації, ухвалюється місцевою радою. 

Питання включення нежитлових будівель (будівля основна – літ. А, 

майстерня – літ. Б) на вул. Електротехнічній, 10 до переліку об’єктів малої 

приватизації, що перебувають у комунальній власності територіальної громади 

міста Києва та підлягають приватизації, розглядалось на засіданні Постійної 

комісії Київської міської ради з питань власності (протокол № 5/191 

від 25.02.2020, розміщений на сайті Київської міської ради - 

https://kmr.gov.ua/uk/comisii/28/protokol). 

Проєкт рішення Київської міської ради з урахуванням пропозицій, 

наданих під час його розгляду на засіданні Постійної комісії Київради з питань 

власності, відповідно до регламенту Київської міської ради, був винесений та 

підтриманий під час пленарного засідання, що відбулось 27.02.2020 року. 

На сьогодні нежитлові будівлі (будівля основна – літ. А, майстерня – 

літ. Б) на вул. Електротехнічній, 10 у м. Києві не приватизовані, перебувають у 

комунальній власності, віднесені розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 03.02.2014 № 133 «Про передачу цілісного майнового комплексу 

комунального підприємства «Молочна фабрика-кухня» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до сфери 

управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації» та 

перебувають на балансі  комунального підприємства «Молочна фабрика-кухня» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Крім того, надаємо наявну інформацію, що запитується, з 

документальним підтвердженням щодо функціонального підпорядкування КП 

«Молочна фабрика-кухня», починаючи з 15.07.2004 року й дотепер.  

 

Додаток:  на 35 арк.  

 

Заступник голови     Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ 
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