
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 20.12. 2013 № 33-87/VI 

                 м. Золотоноша 

 

Про обмеження  приймання побутового та промислового металобрухту 

чорних і кольорових металів в нічний час на території міста 

 

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в місті у зв’язку 

з численними фактами розкрадання і здачі в металобрухт кришок оглядових 

люків усіх видів інженерних мереж (каналізації, водопроводу, теплопостачання 

та інших), кабелів електричних та телефонних мереж, решіток зливної 

каналізації, елементів благоустрою враховуючи вимоги законів України „Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про металобрухт”, „Про 

захист населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру”, керуючись ст. 25, п. 44 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Заборонити прийом від фізичних осіб у металобрухт кришок 

оглядових люків усіх видів інженерних мереж (каналізації, водопроводу, 

теплопостачання та інших), решіток зливної каналізації, трубопровідної 

запірної арматури, кабелів електричних та телефонних мереж, елементів 

благоустрою. 

2. Заборонити приймання побутового та промислового металобрухту 

чорних і кольорових металів в нічний час на території міста у період з 19.00 до 

08.00 години ранку. 

3. Встановити, що чинність цього рішення поширюється на всі 

суб’єкти підприємницької діяльності на території міста, які пройшли 

реєстрацію в установленому порядку і мають ліцензію на право приймання та 

зберігання побутового та промислового металобрухту чорних і кольорових 

металів. 

4. Встановити, що суб’єкти підприємницької діяльності, які 

відповідно до п. 3 рішення здійснюють приймання та зберігання побутового та 

промислового металобрухту чорних і кольорових металів, зобов’язані 

забезпечити дотримання санітарного, протипожежного стану та благоустрою як 
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на приймальних пунктах так і за їх межами відповідно з „Правилами 

благоустрою території м. Золотоноша”, затвердженими рішення міської ради 

від 22.02.2012 № 15-9/VI. 

5. Управлінню економіки (Остроглазова В.В.) довести суть та вимоги 

рішення до відома всіх суб’єктів підприємницької діяльності на території міста, 

які здійснюють приймання та зберігання побутового та промислового 

металобрухту чорних і кольорових металів, а також забезпечити офіційне 

оприлюднення рішення в засобах масової інформації. 

6. Рекомендувати Золотоніському МВ УМВС України в Черкаській 

області (Шинкаренко С.М.) забезпечити дотримання вимог рішення на 

території міста та щоквартально звітуватися на сесії міської ради щодо його 

виконання. 

7. Рішення вступає в дію з 01 січня 2014 року. 

8. Організацію виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Омеляненку А. М., контроль за виконанням покласти на 

депутатську комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-

комунального господарства та благоустрою (Загребельний П.І.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шамчук 5 23 94 


