
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
23 березня 2011 р.                                                                                           № 144 
 

 
Про створення робочої групи з перевірки 
діяльності суб’єктів господарювання, що 

здійснюють  операції з металобрухтом  
 

 

Відповідно до Законів України «Про металобрухт», «Про місцеві 

державні адміністрації», Земельного кодексу України, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 03.04.2003 року № 568 «Про 
створення міської комісії з координації дій у сфері роботи з металобрухтом» 

та з метою здійснення контролю за додержанням спеціалізованими 
підприємствами та їх приймальними пунктами на території Дніпровського 

району  м. Києва встановлених умов та правил здійснення операцій з 
металобрухтом: 

              1. Створити робочу групу з перевірки діяльності суб’єктів 
господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації  (далі - робоча група) у складі, 
згідно з додатком. 

     2.   Робочій групі: 

  2.1. За дорученнями виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) або міської комісії з координації 
дій у сфері роботи з металобрухтом: 

           2.1.1. Проводити обстеження спеціалізованих або спеціалізованих 

металургійних переробних підприємств  та їх приймальних пунктів на 
відповідність вимогам  Закону України «Про металобрухт»  та Ліцензійним 

умовам провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, 
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, 

затверджених  наказом Державного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва, Міністерства промислової політики України від 

23.10.07 №127/595. 



 

  2.1.2. Складати акти обстеження спеціалізованих або 
спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних 
пунктів на відповідність вимогам  Закону України «Про металобрухт» за 
встановленою формою для отримання  суб’єктами господарювання  ліцензій 

на цей вид діяльності. Акти обстеження  надавати до міської комісії з 
координації дій у сфері роботи з металобрухтом для погодження. 

          2.2.  У разі виявлення порушень вимог Закону України «Про 
металобрухт» та Ліцензійних умов надавати пропозиції до міської комісії з 

координації дій у сфері роботи з металобрухтом щодо клопотання про 
анулювання ліцензії, забезпечувати передачу відповідних матеріалів до 

правоохоронних та контролюючих органів. 

             2.3.  Одержувати від підприємств, установ та організацій міста 
Києва інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань. 
 

            3.   Контроль за  виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації  Муренка В.А. 

 
 

 

 
ГОЛОВА                                                                                            О. ШЕВЧУК 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



   
Додаток  

   до розпорядження голови  

Дніпровської районної в місті Києві 

                                        державної адм іністрації 

   від 23.03.2011 № 144 

 
 

СКЛАД 
робочої групи з перевірки діяльності суб’єктів господарювання,  

які здійснюють операції з металобрухтом  
при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 
 

МУРЕНКО 
Василь Андрійович 

 

Заступник голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації,  

голова робочої групи 
 
РЕДЧИЦ 

Сергій Миколайович 

 
Начальник відділу економіки Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації,  
заступник голови робочої групи 

КОЛОСКОВА 

Ольга Євгенівна 

Заступник начальника відділу економіки 

Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації, секретар робочої групи 

БАХТАЛА 

Лідія Андріївна 
 

МАРЕК 
Оксана Вікторівна 

 
 

СВІНЦІЦЬКИЙ 
Василь Броніславович 

 
 

ВАСИЛЕВИЧ 
Ярослав Віталійович 
 

Завідувач сектору екології Дніпровської  

районної в місті Києві державної адміністрації 
 

Завідувач сектору з питань охорони праці 
Дніпровської районної в місті Києві державної 

 адміністрації 
 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними  
органами Дніпровської районної в місті Києві  

державної  адміністрації 
 

Оперуповноважений відділу державної служби  
з економічною злочинністю Дніпровського  
РУ ГУ МВС України в м. Києві ( за згодою) 

 
 

Керівник апарату                                                              А. Павленко 


