
ЗАТВЕРДЖУЮ 
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ПРОТОКОЛ №1 

засідання Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації (далі - Координаційна рада) 

 

14.02.2019                                                                                                           м. Київ 

 

Місце проведення: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, 

бульвар Праці, 1/1, кімната №301 

 

Головує: 

Загородня А.В. – заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, заступник голови Координаційної ради 

 

Присутні: 

 

Лобач Г.В. – начальник відділу з питань промисловості, підприємництва та 

регуляторної політики Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар Координаційної ради; 

Члени координаційної ради (уповноважені представники) – Бурля О.Ю., Івченко 

В.М., Іськов С.П., Карпенко Є.С., Кобзєв С.С., Лужанська М.О., Лях Г.Г., 

Овраменко О.В., Сергійчук С.А., Сорока С.О., Хвалигіна О.М., Цимбалюк М.І. 

Присутні 14 членів Координаційної ради та їх повноважних представників із 24. 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

Запрошені: 

Абрамов О.Г. - заступник керівника районного підрозділу Київського міського 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

«Муніципальна варта»; 

Андрейчиков А.О. - президент «Української асоціації вторинних металів та 

ресурсів»; 

Анненков Ю.М. - представник підрозділу регіональної безпеки Київської філії 

ПАТ «Укртелеком»; 

Воробйов Я.Ю. - голова комітету промисловості, розвитку підприємництва, 

екології, благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації; 

Горілий Ю.П. - заступник начальник відділу управління промисловості та 

інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

Київської міської державної адміністрації; 



Дрижко О.О. - директор комунального підприємства «Шляхово - екплуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м. Києва»; 

Катунін В.М. – генеральний директор «Української асоціації вторинних металів 

та ресурсів»; 

Лижов М.О. - директор ТОВ «Київвторресурси - 4»; 

Мірошниченко В.Я. - начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та 

з питань запобігання і виявлення корупції Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Прогонюк С.Т. - директор комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»; 

Чайка М.В. - заступник директора комунального підприємства по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва; 

Ясь О. О. - заступник керівника Київської місцевої прокуратури №4. 

 

Порядок денний: 
 

1. Про стан реалізації заходів щодо контролю за дотриманням приймальними 

пунктами металобрухту суб’єктів господарювання вимог Закону України «Про 

металобрухт» та пропозиції щодо впорядкування їх діяльності у Дніпровському 

районі. 

Інформує: Лобач Г.В. - начальник відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики. 

2. Про стан виявлення правопорушень, пов’язаних із розкраданням металу, та 

підсумки перевірок пунктів прийому металобрухту на території району 

Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у 

місті Києві у 2018 році. 

Інформує: Кобзєв С.С. – заступник начальника сектору дільничних офіцерів 

поліції Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві  

3. Різне. 

 

Вступне слово: заступник голови Координаційної ради Загородня А.В. 

ознайомила присутніх з порядком денним засідання Координаційної ради та 

представила запрошених. 

 

1. Про стан реалізації заходів щодо контролю за дотриманням приймальними 

пунктами металобрухту суб’єктів господарювання вимог Закону України «Про 

металобрухт» та пропозиції щодо впорядкування їх діяльності у Дніпровському 

районі. 

 

Слухали: 

Лобач Г.В. проінформував, що ситуація стосовно протидії крадіжкам металу 

на об’єктах комунальної інфраструктури, контролю за роботою приймальних 

пунктів металобрухту є досить актуальною для всіх регіонів країни. При цьому 

страждають громадяни, підприємства, громаді наносяться значні збитки. 

Районною владою ведеться певна робота у цьому напряму. Київською 

міською державною адміністрацією від 29.11.2018 №38929/8 доручено 



запровадити щомісячний систематичний контроль за дотриманням приймальними 

пунктами Закону України «Про металобрухт». 

На рівні райдержадміністрації він полягає в тому, що служби району (відділ 

благоустрою та контролю за охороною природного середовища, КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», 

інші) складають перелік виявлених адрес цих пунктів. Перелік направляється до 

районного відділення поліції на предмет встановлення їх легітимності. 

Слід наголосити, що згідно ст. 4 Закону лише спеціалізовані та 

спеціалізовані металургійні переробні підприємства мають право відкривати  

приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. 

Згідно законодавства з 28.06.2015 ліцензування господарської діяльності із 

заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних 

металів скасовано. 

Доповідач зауважив, що після дерегуляції ринку металобрухту виникли 

безконтрольність, багато неврегульованих питань в законодавстві цієї сфери 

господарської діяльності. 

Так, на сьогодні єдиним дозвільним документом, на підставі якого можна 

здійснювати операції з металобрухтом, є акт обстеження місцевими державними 

адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів і 

спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність 

вимогам Закону «Про металобрухт». 

Такий акт обстеження видається Київською міською державною 

адміністрацією через районні центри адміністративних послуг за відповідною 

заявою суб’єкта господарювання та комплектом встановлених документів. 

На підставі даних районного управління поліції на території району на 

14.02.2019 зафіксована діяльність 30 приймальних пунктів металобрухту і 

вторсировини. В той же час перелік спеціалізованих підприємств, які отримали 

акти обстеження на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» по 

Дніпровському району містить тільки 4 підприємства. 

Крім правоохоронних та інших контролюючих органів, згідно ст. 14 Закону 

України «Про металобрухт» до органів державного контролю за здійсненням 

операцій з металобрухтом також відносяться місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування згідно із законодавством. Такі повноваження 

покладені на Київську міську державну адміністрацію. 

За таких обставин доцільно активізувати контроль (моніторинг) за цією 

діяльністю в межах закону і повноважень, а з другого боку сформулювати 

пропозиції для вищестоящих органів виконавчої влади стосовно проведення 

заходів, які направлені на детінізацію цього бізнесу. 

Виступили: Воробйов Я.Ю., Бурля О.Ю., Хвалигіна О.М., Горілий Ю.П., 

Овраменко О.В., Андрейчиков А.О., Катунін В.М., Загородня А.В. 

Виступаючі відмітили актуальність проблематики крадіжок металу та 

необхідність впорядкувати роботу приймальних пунктів металобрухту.  

Зокрема, Воробйов Я.Ю. заявив про доцільність припинення роботи 

приймальних пунктів металобрухту на підставі фактів відсутності у них 

дозвільної документації та виявлених елементів промислового металобрухту, що 

були демонтовані (вул. Попудренка, 18-А; вул. Кібальчича, 13-А; Дарницький 

бульвар, 9; вул. Краківська, 18). 



Андрейчиков А.О., Катунін В.М. висловили бачення фахівців галузі у даній 

проблемі, зокрема, запропонували сприяти підтримці напрацьованого 

законопроекту №7497 змін до Закону «Про металобрухт», продовженню 

обговорення цієї тематики на міському рівні.  

Хвалигіна О.М. закликала використати досвід міст Маріуполя, Дніпра у 

впорядкуванні мережі приймальних пунктів металобрухту. 

Депутат Київради Овраменко О.В. проінформувала про численні випадки 

крадіжок ліфтового обладнання в житлових будинках на території виборчого 

округу, запевнила про підтримку пропозицій по впорядкуванню приймальних 

пунктів у м. Києві на засіданні постійної комісії Київради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної політики, запропонувала ініціювати питання про 

відновлення ліцензування операцій з металобрухтом із внесенням відповідних 

змін до Закону України «Про металобрухт». 

Вирішили: 

1.1 Інформацію Лобача Г.В. про стан реалізації заходів щодо контролю за 

дотриманням приймальними пунктами металобрухту суб’єктів господарювання 

вимог Закону України «Про металобрухт» та пропозиції щодо впорядкування їх 

діяльності у Дніпровському районі прийняти до уваги. 

1.2 Начальнику відділу інформаційної політики Петровець Н.Г. разом з 

секретарем Координаційної ради Лобач Г.В.: 

1.2.1 розмістити на веб-сайті райдержадміністрації та поширити в соціальній 

мережі інформацію про роз’яснення для громадян, суб’єктів господарювання 

щодо вимог законодавства при прийомі металобрухту та відповідальності у разі 

його порушення; 

Термін: 26.02.2019 

1.2.2 опублікувати і актуалізовувати перелік суб’єктів господарювання в районі, 

які мають право проводити операції з металобрухтом згідно вимог Закону 

України «Про металобрухт». 

Термін: постійно 

1.3 Начальнику відділу з питань промисловості, підприємництва та 

регуляторної політики, секретарю Координаційної ради Лобач Г.В. підготувати 

проект листа райдержадміністрації до Київського міського голови з 

пропозиціями: 

- ініціювати питання про внесення змін до законодавчих актів щодо 

відновлення ліцензування господарської діяльності із заготівлі, переробки, 

металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів; 

- створити і опублікувати перелік та мапу «легальних» пунктів прийому 

металобрухту в м. Києві, які мають право проводити операції з металобрухтом; 

- звернутись до Головного управління поліції Національної поліції у місті 

Києві про необхідність проведення перевірок приймальних пунктів металобрухту 

у повній відповідності з вимогами Закону України «Про металобрухт». 

Термін: 05.03.2019 

 

2 Про стан виявлення правопорушень, пов’язаних із розкраданням металу, та 

підсумки перевірок пунктів прийому металобрухту на території району 

Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у 

місті Києві у 2018 році. 

 



Слухали: 

Кобзєв С.С. проінформував, що на території Дніпровського району на даний 

час зафіксовано 30 пунктів прийому металобрухту. На момент перевірок 11 

пунктів було зачинено.  

Протягом 2018 року припинили свою діяльність 18 пунктів прийому 

металобрухту та вторсировини. Під час перевірок у 2018 році за ст. 164 КУпАП 

(порушення порядку провадження господарської діяльності) складено 19 

адміністративних протоколів відносно громадян, які займалися підприємницькою 

діяльністю без відповідної реєстрації підприємця, та 26 адміністративних 

протоколів за ст. 164-10 КУпАП (порушення законодавства, що регулює 

здійснення операцій з металобрухтом).  

Зокрема дільничними офіцерами поліції:  

- 15.06.2018 був затриманий за крадіжку ліфтових катушок гр. Ф. (ЄО 

№47049 вiд 15.06.2018, ЄРДР № 12018100040005808 від 16.06.2018). Останнього 

було викрито в 64 раніше скоєних крадіжках ліфтового обладнання на території 

Дніпровського району м. Києва (матеріали скеровані до суду).  

- 13.11.2018 затриманий за крадіжку кабелю гр. Н. (ЄО №92090 від 

13.11.2018, ЄРДР № 12018100040010429 від 13.11.2018), оголошено про підозру. 

Особовим складом під час проведення перевірок пунктів прийому металу з 

підприємцями було проведено профілактично – роз’яснювальну роботу щодо 

недопущення прийому викраденого майна та подальшого інформування 

правоохоронних органів стосовно осіб, які можуть бути причетні до крадіжок 

майна громадян і майна комунальної власності. Доповідач заявив, що робота в 

даному напрямку продовжується та перебуває на постійному контролі 

керівництва Дніпровського управління поліції. 

Виступили: Бурля О.Ю., Прогонюк С.Т., Дрижко О.О., Анненков Ю.М., 

Андрейчиков А.О., Овраменко О.В., Сергійчук С.А., Мірошниченко В.Я., Лобач 

Г.В., Ясь О.О., Загородня А.В. 

Виступаючі відмітили численні факти пошкодження майна, недостатню 

роботу правоохоронних органів у протидії незаконним операціям з 

металобрухтом, неналежну комунікацію між службами по попередженню 

крадіжок та внесли пропозиції щодо поліпшення роботи у цьому напрямі. 

Так, Прогонюк С.Т. відмітив, що тільки у 2018 році здійснено крадіжок 137 

металевих люків і 237 катушок ліфтового обладнання, при цьому надано збитків 

підприємству на суму 1320 тис. грн. 

Анненков Ю.М. повідомив інформацію Київської філії ПАТ «Укртелеком», 

що у 2018 році по Дніпровському району відбулось 377 випадків краж 

телефонного кабелю. З початку 2019 року вже зафіксовано 36 фактів 

пошкодження телефонних комунікацій ( по м. Києву - 203). 

Мірошниченко В.Я. наголосив про необхідність обміну інформацією між 

Київської філії ПАТ «Укртелеком» та підрозділами поліції м. Києва щодо 

попередження і підтвердження виїздів на об’єкти житлової інфраструктури 

ремонтних груп для обслуговування кабельно-провідникових мереж. 

Було рекомендовано Київській філії ПАТ «Укртелеком» запровадити 

систему грошової винагороди громадянам, які повідомили Головне управління 

поліції у м. Києві та ПАТ «Укртелеком» інформацію про протиправні дії особи 

(групи осіб) з розкрадання кабельних ліній зв’язку. 

 



Вирішили: 

2.1 Інформацію Кобзєва С.С. про виявлення правопорушень, пов’язаних із 

розкраданням металу, та підсумки перевірок пунктів прийому металобрухту на 

території району Дніпровським управлінням поліції Головного управління 

Національної поліції у місті Києві у 2018 році прийняти до уваги. 

2.2. Членам Координаційної Ради, запрошеним на засідання надати секретарю 

Координаційної ради Лобач Г.В. дані стосовно адрес виявлених пунктів (місць) з 

прийому металобрухту для узагальнення і подальшого направлення інформації 

Дніпровському управлінню поліції для перевірки їх легітимності. 

Термін: 25.02.2019 

2.3 Начальнику відділу взаємодії з правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції Мірошниченку В.Я., секретарю Координаційної 

ради Лобач Г.В. підготувати лист райдержадміністрації керівництву Київської 

філії ПАТ «Укртелеком» та Дніпровського управління поліції ГУ Національної 

поліції у м. Києві щодо заходів по налагодженню взаємодії з попередження 

крадіжок телефонного кабелю. 

Термін: 05.03.2019 

 

3. Різне. 

 

Слухали: 

Загородня А.В. акцентувала увагу присутніх керівників суб’єктів 

господарювання, відповідних служб райдержадміністрації про обов’язковість 

дотримання Правил благоустрою міста Києва, які передбачають, зокрема, що всі 

власники або балансоутримувачі (орендарі) будівель, споруд, територій 

зобов’язані утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди, 

свої та прилеглі території, забезпечити прибирання самостійно або укласти 

відповідні договори на утримання та прибирання. Прибирання виконується до 

лінії бортового каменю проїзної частини вулиць вздовж підприємств, установ, 

організацій. 

Було наголошено, що керівники суб’єктів господарювання на закріплених 

територіях повинні забезпечити розміщення урн для сміття згідно з 

встановленими нормативами. Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх 

заповнення і утримуються в належному санітарному і технічному стані. За 

невиконання вимог Правил благоустрою міста Києва передбачена 

адміністративна відповідальність посадових і фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Виступили: Воробйов Я.Ю., Сергійчук С.А., Чайка М.В. 

Вирішили: 

3.1 Попередити суб’єктів підприємницької діяльності у Дніпровському районі про 

зобов’язання дотримуватись вимог Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із 

внесенням змін і доповнень). 

 

 

Секретар Координаційної ради           ПІДПИС                             Григорій ЛОБАЧ 

 

 




