
 

Додаток до листа від 25.11.2019 №256 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  

(щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)» 

(реєстраційний № 2426 від 12.11.2019) 

 

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства 

 

 

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

 

 

Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131 із змінами) 

 

Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з 

металобрухтом. 

1. Здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів 

фізичними особами, 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, надання приміщень та споруд для 

розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту 

металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, 

схову та збуту металобрухту - 

….. 

Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з 

металобрухтом. 

1. Здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів, 

фізичними особами, 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, надання приміщень та споруд для 

розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту 

металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, 

схову та збуту металобрухту, а також складової 

телекомунікаційної мережі, - 

….. 
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Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР)  

1984 р., додаток до № 51, ст.1122 із змінами) 

 

Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює 

здійснення операцій з металобрухтом. 

….. 

Приймання посадовою особою суб’єкта господарювання, що 

здійснює операції з металобрухтом, промислового 

металобрухту у фізичних осіб, які не є суб’єктами 

господарювання, - 

….. 

Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює 

здійснення операцій з металобрухтом. 

….. 

Приймання посадовою особою суб’єкта господарювання, що 

здійснює операції з металобрухтом, промислового 

металобрухту, а також складової телекомунікаційної 

мережі, у фізичних осіб, які не є суб’єктами 

господарювання, - 

….. 

Закон України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1999 р., № 25, ст. 212 із змінами) 

 

Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтом. 

…. 

Приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є 

суб’єктами господарювання, забороняється. 

…. 

Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтом. 

….. 

Приймання промислового брухту, а також складової 

телекомунікаційної мережі у фізичних осіб, які не є 

суб’єктами господарювання, забороняється. 

….. 

 

             

 


