Проект
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з
металобрухтом)», поданого народними депутатами України
Кисилевським Д. Д., Наталухою Д. А. та іншими
(реєстр. № 2426 від 12.11.2019)
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
(щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)»
(далі – проект Закону), поданий народними депутатами України
Кисилевським Д. Д., Наталухою Д. А. та іншими (реєстр. № 2426 від 12.11.2019),
розроблено з метою забезпечення прозорої та сталої роботи в сфері заготівлі й
переробки металобрухту чорних і кольорових металів, збільшення обсягів
заготівлі металобрухту – стратегічної сировини для металургійної галузі,
детінізації ринку металургійної сировини шляхом усунення неузгодженостей та
недоліків положень законодавства щодо операцій з металобрухтом.
Проектом Закону пропонується внесення змін та доповнень до Закону
України «Про металобрухт», Кодексу України про адміністративні
правопорушення,
Кримінального
кодексу
України,
Закону
України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема, скасування
поділу металобрухту на промисловий та побутовий; спрощення вимог до заготівлі
брухту (без його переробки), встановлення розрахунків з фізичними особами за
зданий металобрухт за готівку, усунення неефективних і надмірних механізмів
державного регулювання, правової колізії в частині кримінальної
відповідальності за здійснення операцій з металобрухтом.
Пропозиції щодо розгляду проекту Закону заінтересованими органами
влади.
Міністерство юстиції України зазначає, що аналіз положень проекту
Закону свідчить, що поставлені його авторами цілі не досягаються у повній мірі з
огляду на таке.
1. Абзацом третім підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту Закону
передбачається викласти абзац четвертий статті 1 Закону України
«Про металобрухт» (далі – Закон про металобрухт) в новій редакції, визначивши,
що операціями з металобрухтом є переробка, металургійна переробка
металобрухту, тобто шляхом виключення із вказаного поняття заготівлю
металобрухту, яка відповідно до абзацу сьомого підпункту 1, пункту 1 розділу І
проекту Закону, включає в себе діяльність, пов’язану з купівлею, зберіганням та
реалізацію металобрухту.
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Виокремлюючи в проекті Закону діяльність з заготівлі металобрухту,
суб’єктом законодавчої ініціативи не встановлюється державне регулювання
сфери відносин, що стосується здійснення діяльності, пов’язаної з купівлею,
зберіганням та реалізацією металобрухту, як це передбачено для операцій з
металобрухтом, зокрема щодо обліку такої діяльності (стаття 11 Закону про
металобрухт), державного контролю за її здійсненням (статті 14, 15 Закону про
металобрухт), а також відповідальності за порушення законодавства, що регулює
діяльність із заготівлі металобрухту (стаття 16 Закону про металобрухт), що може
стати підґрунтям для зловживань при купівлі, зберіганні та реалізацію
металобрухту, що не відповідає визначеній у пояснювальній записці до проекту
Закону меті, якою є детінізація ринку металургійної сировини.
У зв’язку з цим варто зауважити, що відповідно до статті 19 Господарського
кодексу України держава здійснює контроль і нагляд за господарською
діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах як, зокрема, виробництво та
праця щодо безпеки виробництва і праці, за екологічною, санітарно-гігієнічною
безпекою, а також за дотриманням норм і правил, якими встановлено обов'язкові
вимоги щодо умов здійснення господарської діяльності.
2. Абзац двадцять другий підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту Закону,
яким передбачається встановити, що кожний приймальний пункт повинен мати
відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом
господарювання з урахуванням його виробничих потреб, потребує уточнення в
частині слів «відповідну ділянку з твердим покриттям», оскільки вказане
словосполучення є оціночним, і на практиці може призвести до неоднозначного
тлумачення і застосування.
3. Абзацом тридцять першим підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту Закону
пропонується встановити, що приймання металобрухту від фізичних осіб
обов’язково оформляється актом приймання, який є первинним документом
обліку металобрухту із зазначенням прізвища, імені та по батькові фізичної
особи, кількості, вартості та опису металобрухту.
Проте з проекту Закону не вбачається мета внесення в акт відомостей про
фізичну особу.
У разі якщо метою внесення таких відомостей є ідентифікація фізичної
особи, з метою запобігання реалізації незаконно набутого металобрухту,
ідентифікації особи для притягнення до відповідальності тощо, варто зазначити,
що на практиці можливий збіг прізвища, ім’я та по батькові фізичних осіб.
Таким чином, з метою уникнення неоднозначного застосування на практиці
запропонованих положень, на нашу думку, потребує розширення інформація про
фізичну особу в акті, а також надання документів, що посвідчують
(ідентифікують) особу, з відображенням відповідних посилань на такі документи
у акті (серія, номер паспорта тощо).
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Крім того в частині необхідності зазначення прізвища, імені та по батькові
фізичної особи зазначаємо, що відповідно до статті 28 Цивільного кодексу
України фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям.
Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища,
власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю
національної меншини, до якої вона належить.
Так, зокрема, згідно зі статтею 12 Закону України «Про національні
меншини в Україні» громадяни, в національній традиції яких немає звичаю
зафіксовувати «по батькові», мають право записувати в паспорті лише ім'я та
прізвище, а у свідоцтві про народження – ім'я батька і матері.
Тобто, ім’я фізичної особи, будучи особистим немайновим правом, яке дає
можливість набувати прав та створювати обов’язки, а також здійснювати ці права
та виконувати обов’язки, в окремих випадках може не містити такої складової
як по батькові.
Тобто є доцільним визначення в проекті Закону обов’язковості
використання по батькові особи за його наявності.
4. Абзацом дванадцятим підпункту 3 пункту 1 розділу І проекту Закону
пропонується встановити, що порядок приймання, зберігання і методи
випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються
відповідно до вимог нормативно-правових актів.
Проте проект Закону не містить чіткого посилання на ці акти та суб’єктів їх
затвердження (рішення Уряду, центральних органів виконавчої влади), як
правових підстав прийняття нормативно-правових актів.
У зв’язку з цим варто зауважити, що виходячи з конституційних положень,
органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19).
Відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про центральні
органи виконавчої влади» організація, повноваження і порядок діяльності
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються
Конституцією України, цим та іншими законами України. Міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади вправі здійснювати інші завдання та функції,
визначені законами України (пункт 5 частини першої статті 7, пункт 5 частини
першої статті 17 вказаного Закону).
5. Абзацом другим підпункту 8 пункту 1 розділу І проекту Закону
передбачається в статті 14 Закону про металобрухт встановити, що державний
контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснюють місцеві державні
адміністрації.
Тоді як відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» (далі – Закон про контроль) виключно законами встановлюються:
органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері
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господарської діяльності; види господарської діяльності, які є предметом
державного нагляду (контролю); повноваження органів державного нагляду
(контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції,
виконання робіт, надання послуг; вичерпний перелік підстав для зупинення
господарської діяльності; спосіб та форми здійснення заходів здійснення
державного нагляду (контролю); санкції за порушення вимог законодавства і
перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду
(контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.
Таким чином, проект Закону потребує наповнення положеннями
визначеними статтею 4 Закону про контроль.
Крім того, абзац шостий підпункту 9 пункту 1 розділу І проекту Закону,
яким передбачається встановити повноваження органів державного контролю за
здійсненням операцій з металобрухтом дублюють норми статті 8 Закону про
контроль.
6. Підпунктом 3 пункту 1 розділу І проекту Закону пропонується внести
зміни до статті 4 Закону про металобрухт, якими передбачається, зокрема, що
приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформляється актом
приймання, який є первинним документом обліку металобрухту із зазначенням
прізвища, імені та по-батькові фізичної особи, кількості, вартості та опису
металобрухту.
Також, пунктом 4 розділу І проекту Закону пропонується внести зміну до
частини другої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», згідно з якою передбачається, що первинні та зведені
облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та
повинні мати обов'язкові реквізити, передбачені цією статтею, якщо інше не
передбачено окремими законодавчими актами України.
Проте правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон), який
поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства
України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на
представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані
вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з
виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про
виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.
Відповідно до частин першої, другої, шостої статті 6 Закону державне
регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні
здійснюється з метою, зокрема, створення єдиних правил ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств
та гарантують і захищають інтереси користувачів.
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Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової
звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі,
інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї
компетенції відповідно до галузевих особливостей мають право розробляти на
базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному
секторі методичні рекомендації щодо їх застосування за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері бухгалтерського обліку.
З огляду на викладене, вищевказані положення проекту Закону потребують
перегляду.
7. Проектом Закону вносяться зміни до статті 16410 Кодексу України про
адміністративні правопорушення та встановлюється відповідальність за
порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі, переробки та
металургійної переробки металобрухту, посадовою особою суб’єкта
господарювання або громадянином – суб'єктом підприємницької діяльності, що
здійснює заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту (частина
перша) та приймання металобрухту посадовою особою суб’єкта господарювання
або громадянином – суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює
переробку та металургійну переробку металобрухту без складання акту
приймання, визначеного законодавством (частина друга) у виді накладення
штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.
З огляду на те, що у санкції статті 16410 Кодексу України про
адміністративні правопорушення в редакції проекту Закону визначено суб’єкт
адміністративного правопорушення, його уточнення у диспозиції створює
необґрунтоване перевантаження цієї норми, що не відповідає вимогам
нормопроектувальної техніки та потребує доопрацювання.
8. У підпункті 5 пункту 1 розділу І проекту Закону, яким пропонується
викласти частину третю статті 6 Закону про металобрухт у новій редакції, слова«у
безготівковому порядку» слід замінити словами «у безготівковій формі», що буде
узгоджуватися з термінологією Закону України «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні».
Також потребує розкриття змісту часто вживане в проекті Закону та в
чинній редакції Закону про металобрухт поняття «приймання» з метою
досягнення принципу юридичної визначеності.
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Міністерство фінансів України висловило позицію, що проект Закону
потребує надання фінансово-економічних розрахунків.
Наведена у пояснювальній записці інформація, що «запропоновані заходи
щодо детінізації ринку металобрухту створять передумови для легалізації
брухтозаготівельного бізнесу і виведення його з тіні, що, в свою чергу, дозволить
збільшити надходження до бюджету в 20 разів – близько 914 млн грн», не
підтверджена фінансово-економічними розрахунками.
Міністерство внутрішніх справ України висловило позицію, що проект
Закону потребує доопрацювання.
Так, проектом Закону передбачається внести зміни, зокрема, до частини
першої статті 213 (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом)
Кримінального кодексу України (далі – КК України), встановивши в ній
кримінальну відповідальність за «здійснення переробки брухту кольорових і
чорних металів без державної реєстрації як суб’єкта господарювання, надання
приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та
збуту металобрухту, організацію незаконних незаконних пунктів прийому, схову
та збуту металобрухту».
Разом з тим, ураховуючи запропоновані проектом Закону зміни до статті 1
(Визначення термінів) Закону про металобрухт, яким у новій редакції
визначається термін «операції з металобрухтом – переробка, металургійна
переробка металобрухту», слід зазначити, що порівняно з чинною редакцією
статті 213 КК України фактично декриміналізуються такі діяння, як здійснення
прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, а також
здійснення заготівлі та металургійної переробки металобрухту посадовими
особами суб’єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до
переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.
Також, зазначені зміни виключають відповідальність за діяння, які
передують незаконній переробці металобрухту, виступаючи її джерелом і
ресурсною базою, та діяння, які слідують за такою незаконною переробкою, та є
недоцільними.
Слід також врахувати, що запропоновані зміни до частини першої статті 213
КК України не узгоджуються з вимогами частини першої статті 4 Закону про
металобрухт (у редакції проекту Закону), відповідно до якої «переробка (надання
послуг з переробки) металобрухту може здійснюватися лише спеціалізованими
або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх
приймальними пунктами. Металургійна переробка металобрухту може
здійснюватися
лише
спеціалізованими
металургійними
переробними
підприємствами». Водночас перелік суб’єктів господарювання, які можуть нести
кримінальну відповідальність за частиною першою статті 213 КК України (у
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редакції проекту Закону), є значно вужчим, ніж перелік осіб, які мають право на
здійснення переробки брухту кольорових і чорних металів на законних підставах.
Окремо слід зазначити, що змінами до статті 1 Закону про металобрухт
пропонується скасувати поділ металобрухту на промисловий та побутовий.
Збереження поділу брухту на промисловий та побутовий в сучасних умовах
обумовлює можливості для попередження вчинення кримінальних порушень на
промислових підприємствах, забороняючи фізичним особам збирати будь-який
металобрухт.
Змінами до статті 4 (Порядок здійснення операцій з металобрухтом)
проекту Закону передбачається скасувати заборону на приймання промислового
брухту у фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання. Уважаємо, що
виключення вказаної заборони є передчасним, оскільки такий крок також
підвищує ризики пошкодження промислових об’єктів, об’єктів залізничного
транспорту та безпечного руху пасажирів всіма видами транспорту.
Разом з тим, у частині восьмій статті 4 проекту Закону передбачається, що
приймання металобрухту від фізичних осіб має обов’язково оформлятися актом
приймання, який є первинним документом обліку металобрухту, із зазначенням
прізвища, імені та по батькові фізичної особи, кількості, вартості та опису
металобрухту.
Водночас, відповідно до частини восьмої статті 4 Закону про металобрухт
приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при
пред'явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов'язково оформляється
актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб
зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту.
Скасування положень щодо необхідності пред’явлення документа, який
засвідчує особу, при приймання металобрухту від фізичних осіб містить ризик
зростання правопорушень у цій сфері, що призведе до погіршення криміногенної
ситуації в Україні.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України підтримує проект Закону в цілому та вважає, що за результатом його
прийняття буде забезпечено спрощення ведення господарської діяльності в сфері
діяльності з металобрухтом.
1. Змінами до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону про металобрухт
(підпункт 1 розділу І проекту Закону) передбачається видача експортного
сертифіката якості (документа, що підтверджує відповідність хімічного складу
виробу маркам ливарних сплавів, вимогам нормативно-правових актів, визначає
спосіб виробництва, номер плавки).
Зазначений сертифікат видаватиметься акредитованою лабораторією,
занесеною до реєстру центрального органу виконавчої влади з питань
промислової політики.
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Пропонуємо у абзаці чотирнадцятому статті 1 проекту Закону виключити
слова «занесеною до реєстру центрального органу виконавчої влади з питань
промислової політики».
2. Проектом Закону передбачається внести зміни, зокрема, до Закону про
металобрухт, відповідно до яких встановлюватиметься обов’язковість надання у
певних випадках документів, що містять дані про відповідність металобрухту,
хімічного складу металу, отриманого шляхом переробки металобрухту, виробів з
нього вимогам нормативно-правових актів.
Розділом ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону передбачено
визначити, що цей Закон набиратиме чинності з дня, наступного за днем його
опублікування та буде введений в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
Зважаючи на відсутність нормативно-правових актів, які б встановлювали
вимоги до металобрухту, хімічного складу металу, отриманого шляхом переробки
металобрухту, виробів з нього, пропонуємо переглянути строк набрання чинності
та введення в дію Закону.
3. Підпунктом 10 пункту 1 розділу І проекту Закону пропонується слова
«встановленим стандартам, нормам і правилам», «вимогам стандартів»,
«стандартам, міжнародним стандартам» та «стандартів» в усіх відмінках і числах
замінити словами «вимогам нормативно-правових актів» у відповідному відмінку
і числі.
Зазначені зміни вже були внесені Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України
«Про стандартизацію». Ці зміни набирають чинності з 16.10.2020.
4. Відповідно до абзацу сімнадцятого статті 1 Закону про металобрухт
спеціалізовані металургійні переробні підприємства – це підприємства, які
відповідають вимогам, що ставляться цим Законом до спеціалізованого
підприємства, мають у власності виробниче обладнання, яке забезпечує
технологію металургійної переробки металобрухту, пов’язану зі зміною
структури металу, його хімічного складу відповідно до стандартів, та пройшли
атестацію в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної промислової політики.
Порядок атестації спеціалізованого підприємства затверджено наказом
Державного комітету промислової політики України від 08.02.2001 № 53
«Про затвердження Порядку проведення перереєстрації ліцензій на здійснення
операцій з металобрухтом та Порядку атестації спеціалізованого підприємства»,
який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.02.2001 за № 161/5352
(далі – наказ № 53).
Наказом № 53 передбачається подання суб’єктом господарювання низки
документів до визначених державних підприємств, які обстежують суб’єктів
господарювання та надають їм довідки про відповідність спеціалізованого
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підприємства вимогам до спеціалізованого металургійного переробного
підприємства (далі – Довідка).
Законом про металобрухт та іншими нормативно-правовими актами не
передбачено необхідності отримання Довідок з метою оформлення атестата
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, не встановлено
повноважень державних підприємств щодо проведення перевірок та обстеження
суб’єктів господарювання, а також підготовки Довідок. На теперішній час одне із
визначених державних підприємств знаходиться в стадії ліквідації. Створюється
ситуація, коли вимоги Наказу № 53 не можуть бути реалізованими.
Існуюча процедура атестації металургійного підприємства є застарілою,
обтяжливою, не прозорою, не відповідає вимогам Закону України
«Про адміністративні послуги», що призводить до значних часових та фінансових
витрат для заявників, а також до створення підґрунтя для корупційних
зловживань.
Пропонуємо у проекті Закону виключити норми, які передбачають
атестацію металургійних переробних підприємств.
5. Статтею 213 КК України встановлено кримінальну відповідальність за
здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами
суб’єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку
суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом. На
сьогоднішній день існування такого переліку не передбачено чинним
законодавством.
З метою доступності, відкритості інформації, можливості складання балансу
утворення та споживання металобрухту пропонується за заявницьким принципом
створити перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з
металобрухтом.
Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну
промислову політику, оприлюднюватиме на своєму офіційному веб-сайті перелік
суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, а також
забезпечуватиме відкритість, доступність та безоплатність переліку для
громадськості в електронному вигляді на його офіційному сайті в мережі
Інтернет.
З огляду на вищезазначене, пропонуємо наступне.
У статті 1 проекту Закону:
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
«спеціалізовані підприємства (суб’єкти господарювання всіх форм
власності) – такі, які здійснюють переробку (надають послуги з переробки)
металобрухту, відповідають вимогам цього Закону та інформація про які внесена
до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.
Спеціалізоване підприємство повинно мати власну або орендовану ділянку з
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твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з
урахуванням його виробничих потреб;»;
абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий викласти в такій редакції:
«спеціалізовані металургійні переробні підприємства – підприємства, які
здійснюють переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку
металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване
виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), лабораторію для
визначення відповідного хімічного складу продукції, які забезпечують технологію
металургійної переробки металобрухту, контроль технологічного процесу та
якості отриманої продукції, інформація про які внесена до переліку суб’єктів
господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом;
приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного
переробного підприємства (далі – приймальний пункт) – виробничий підрозділ
спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства,
на базі якого проводяться заготівля, переробка металобрухту, відповідає вимогам
цього Закону та інформація про який внесена до переліку суб’єктів
господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом. Кожний приймальний
пункт повинен мати власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа
якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих
потреб;»;
доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
«перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з
металобрухтом (далі – Перелік) – спеціалізовані підприємства, спеціалізовані
металургійні переробні підприємства та їх приймальні пункти.».
Статтю 4 проекту Закону доповнити частиною чотирнадцять такого змісту:
«Внесення інформації про суб’єктів господарювання, які проводять операції
з металобрухтом, до Переліку здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що формує та реалізує державну промислову політику.
Для внесення інформації до Переліку суб’єкт господарювання подає до
центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну
промислову політику, заяву про внесення інформації до Переліку (далі – заява).
У заяві зазначаються:
для юридичних осіб – ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному
державному реєстрі підприємств і організацій України або для фізичних осібпідприємців – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право
здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
найменування суб’єкта господарювання;
місцезнаходження суб’єкта господарювання;
місце провадження діяльності;
телефон, електронна адреса;
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види металобрухту, які передбачається переробляти;
площа земельної ділянки (виробничої площі, будівлі) та право власності на
неї;
наявність вантажопідйомного обладнання, вагів, обладнання для
проведення радіаційного контролю, кваліфікованих спеціалістів;
для спеціалізованого металургійного переробного підприємства – наявність
технологічної інструкції, лабораторії для визначення хімічного складу продукції,
металургійного обладнання.
Заява подається в письмовій або електронній формі.
Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну
промислову політику, протягом 5 робочих днів з дня реєстрації заяви вносить
інформацію про суб’єкта господарювання до Переліку.
Без подання заяви до Переліку вноситься інформація про тих суб’єктів
господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що формує та
реалізує державну промислову політику, видав атестати спеціалізованих
металургійних переробних підприємств після набрання чинності Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності».
Форму заяви затверджує Кабінет Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну
промислову політику, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік,
забезпечує відкритість, доступність та безоплатність Переліку для громадськості в
електронному вигляді на його офіційному сайті в мережі Інтернет.
Підставами для відмови у розгляді заяви є невідповідність заяви
встановленій формі, надання неповної та/або недостовірної інформації.
Повідомлення про відмову у розгляді заяви із зазначенням підстав
надсилається заявнику не пізніше 5 робочих днів після реєстрації заяви.
Підставами для виключення інформації про суб’єкта господарювання з
Переліку є заява суб’єкта господарювання, копія свідоцтва про смерть (для
фізичної особи – підприємця), відомості про державну реєстрацію припинення
юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну
промислову політику, не пізніше 5 робочих днів з дати виключення з Переліку
повідомляє суб’єкта господарювання або уповноважену ним особу у письмовій
формі із зазначенням підстав, дати і номера рішення.».
Абзац третій частини другої статті 13 проекту Закону викласти в такій
редакції: «вносить та надає інформацію до/з переліку суб’єктів господарювання,
що здійснюють операції з металобрухтом;».
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Висновок:
За результатами проведеної Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мін’юстом,
МВС експертизи, проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з
металобрухтом)» (реєстр. № 2426 від 12.11.2019), поданий народними депутатами
України Кисилевським Д. Д., Наталухою Д. А. та іншими у цілому підтримується
за умови доопрацювання з урахуванням наданих зауважень.

