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Про опрацювання рішення Рівненської
обласної ради

За дорученням керівництва Національної поліції України у Департаменті
захисту економіки Національної поліції України в межах компетенції,
опрацьовано рішення Рівненської обласної ради від 15 лютого 2018 № 847, яке
надійшов з Адміністрації Президента України листом від 26 березня 2018 року
№ 03-01/504 щодо загострення соціально-економічної ситуації, зокрема
нелегального видобування бурштину в північних районах області, у зв’язку з
чим повідомляємо таке.
Керівництвом Національної поліції України у зв’язку з неодноразовими
зверненнями керівництва Житомирської та Рівненської обласних державних
адміністрацій і Житомирської та Рівненської обласних рад щодо ускладненої
криміногенної ситуації на цьому напрямі, а також з метою посилення протидії
правопорушенням у сфері надрокористування суттєво збільшено кількість
працівників поліції, задіяних в оперативно-профілактичних відпрацюваннях
територій, де наявні факти незаконного видобування бурштину. За рішенням
керівництва Національної поліції на базі Сарненського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Рівненській області з січня минулого року
поновлено діяльність оперативного штабу з протидії незаконному видобуванню
бурштину-сирцю та створено постійно діючі спільно з іншими представниками
контролюючих і правоохоронних органів мобільні групи, до складу яких з
12.03.2018 входять військовослужбовці Національної гвардії України. Останнім
часом роботу органів поліції спрямовано на виявлення та встановлення осіб, які
займаються скупкою незаконно видобутого бурштину, його обробкою та
продажем, у тому числі за кордон.
Так відповідно до інформації, наданої Головним слідчим управлінням
Національної поліції України, протягом минулого року здійснювалося досудове
розслідування у 1003 кримінальних провадженнях за фактами незаконного
видобування бурштину, з яких 501 розпочато у 2017 році. З обвинувальними
актами до суду направлено 84 кримінальні провадження. Повідомлено про
підозру в скоєнні кримінального правопорушення 133 особам. Вилучено
понад 3,9 т бурштину-сирцю, 292 мотопомпи та 123 одиниці техніки, що
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використовувалася для незаконного видобутку бурштину.
Уже
в
цьому
році
здійснюється
досудове
розслідування
519 кримінальних проваджень за фактами незаконного видобування бурштину,
з яких 55 розпочато в 2018 році. З обвинувальними актами до суду направлено
15 кримінальних проваджень. Вилучено понад 234 кг бурштину - сирцю,
17 мотопомп та 13 одиниць техніки, що використовувалася для незаконного
видобутку бурштину.
Ускладнена криміногенна ситуація на цьому напрямі свідчить про те, що
зусиль одних лише правоохоронних і контролюючих органів у викоріненні
зазначеного негативного явища недостатньо.
Слід зауважити, що кримінальні правопорушення, відповідальність за які
передбачена статтею 240 (Порушення правил охорони або використання надр)
КК України, не відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів і,
як правило, судами, зважаючи на соціальний аспект цього явища, нетяжкість
правопорушення та особу винного (це місцеві мешканці без можливості
працевлаштування), приймаються м’які рішення про накладення штрафу чи
призначення умовного терміну відбування покарання, після чого засуджені
повертаються до звичного незаконного промислу.
Усі ці проблемні питання протягом останніх років були предметом
розгляду в центральних органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування. Керівництво Національної поліції неодноразово зверталося
до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи щодо
законодавчого врегулювання питання видобування бурштину, регламентування і
спрощення дозвільних процедур, посилення кримінальної відповідальності
за незаконне видобування бурштину, що позитивно вплинуло б на покращення
криміногенної ситуації в районах залягання цього виду копалин.
Робота органів поліції з протидії правопорушень у сфері
надрокористування триває та перебуває на постійному контролі керівництва
Національної поліції.
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