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Про направлення інформації

Шановний Олександре Юрійовичу!
Повідомляємо, що звернення депутатів Рівненської обласної ради до
Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора
України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України
щодо вжиття в найкоротші строки відповідних заходів реагування у боротьбі з
нелегальним видобутком бурштину в Рівненській області за вказівкою голови
Національної поліції України керівництвом Головного управління Національної
поліції в Рівненській області розглянуто.
Відповідно до наказу ГУНП в Рівненській області (далі ГУНП) від
01.03.2017 № 390 «Про розгортання оперативного штабу з протидії
незаконному
видобутку
бурштину-сирцю
на
території
окремих
адміністративно-територіальних одиниць Рівненської області» був утворений
оперативний штаб з протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю на
території окремих адміністративно-територіальних одиниць Рівненської області
(далі - оперативний штаб), діяльність якого розгорнута на базі Сарненського
ВП ГУНП (м. Сарни, вул. Технічна, 1).
Основними завданнями оперативного штабу є збір, аналіз, інформації
пов’язаної з незаконним видобування бурштину-сирцю, проведення
профілактичних заходів, з виявлення осіб, причетних до вчинення
правопорушень цієї категорії, у першу чергу організаторів та скупщиків.
На даний час, до роботи у складі оперативного штабу залучено 111
працівників, із них: 66 працівників поліції ГУНП в Рівненській області та 45
військовослужбовців НГУ, а саме:
- 5 працівників оперативного штабу ГУНП;
- 25 працівників РПОП ГУНП в Рівненській області;
- 10 працівників ВСП ГУНП в Рівненській області;
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- 14 працівників ГУНП в Рівненській області, які забезпечують протидію
незаконному видобутку бурштину-сирцю на стаціонарних постах;
- 12 працівників ГУНП в Рівненській області, які забезпечують роботу на
5 поліцейських станціях;
- 45 військовослужбовців в/ч 3002 Національної гвардії України.
На території Сарненського район} із залученням військовослужбовців
НГУ, приданих сил та працівників поліції Сарненського ВП ГУНП в
Рівненській області виставлено 5 блокпостів біля урочища «Гальбин», 1
стаціонарний пост в районі с. Ромейки Володимирецького району та 1
стаціонарний пост поблизу смт Клесів Сарненського району.
Крім того, у Березнівському. Зарічненському, Дубровицькому,
Рокитнівському, Володимирецькому ВП та Сарненському ВП ГУНП до місць
ймовірного видобутку бурштину-сирцю наближено наряди поліції, у загальній
кількості 12 груп реагування патрульної поліції, чисельністю 24 працівники.
За для збільшення кількості працівників залучених до роботи по протидії
незаконному видобутку бурштину-сирцю в складі оперативного штабу до
керівництва Національної поліції України було скеровано відповідний лист. За
наслідками розгляду якого у березні поточного року передбачено додаткове
залучення до роботи оперативного штабу 35 працівників поліції із ГУНП в
областях.
З метою забезпечення взаємодії між правоохоронними органами,
налагодження постійного обміну інформацією, координації заходів,
спрямованих на ефективне та своєчасне виявлення, розкриття та розслідування
правопорушень, пов’язаних із незаконним видобуванням, скуповуванням,
переміщенням та контрабандою бурштину відповідно до спільного наказу від
23.11.2016 № 163/983/200/249-08/204/78/344/735/80 утворено міжвідомчу
робочу групи з числа працівників прокуратури, ГУНП в Рівненській області,
УСБУ в Рівненській області, Луцького прикордонного загону, Рівненської
митниці ДФС України, Державної екологічної інспекції в Рівненській області,
Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства,
УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ та Головного управління ДФС в
Рівненській області. Органами прокуратури на постійні основі проводяться
заслуховування діяльності міжвідомчої робочої групи, розглядаються актуальні
питання з покращення протидії незаконному видобутку бурштину, а також
визначаються проблемні питання з припинення цього промислу.
Однією з основних проблем при протидії незаконному видобутку
бурштину-сирцю є значна протяжність територій, де є поклади бурштинусирцю (приблизна площа становить 9,5 тис. км2) та складний ландшафт.
У поточному році до ГУНП надійшло 235 заяв та повідомлень, що
стосуються незаконного видобутку бурштину, внесено відомості до ЄРДР про
33 кримінальні правопорушення за ст. 240 КК України, 6 особам оголошено про
підозру у вчиненні злочинів даної категорії та скеровано до суду 11
обвинувальних актів.

У рамках кримінальних проваджень, розпочатих у 2018 році,
працівниками поліції вилучено 180 кг 134 г бурштину, 8 мотопомп та 7
транспортних засобів. Виявлено 14 осіб, які займались незаконним видобутком
бурштину.
Стан протидії незаконному виц \тку бурштину-сирцю перебуває на
постійному контролі керівництва ГУНП Рівненській області.

З повагою
начальник

В.П. Самчук

Рівненська обласна рада
33013, м. Рівне, Майдан просвіти, 1

01/05-70р від 20.02.2018

Про врегулювання на законодавчому
рівні питання видобування бурштину

На виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 03.03.2018 № 7681/1/1-18
щодо врегулювання на законодавчому рівні питання видобування бурштину,
Міністерство екології та природних ресурсів України в межах компетенції
повідомляє, що:
- можливість легального видобутку бурштину врегульовано чинним
законодавством, зокрема статтею 16 Кодексу України про надра визначено, що
спеціальні дозволи на користування надрами надаються Держгеонадрами у
встановленому законодавством порядку переможцям аукціонів, крім випадків,
визначених Кабінетом Міністрів України;
- Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2011 р.
Лт 615 та Порядком проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2011 р. № 594 визначено процедури отримання спеціальних
дозволів на користування кадрами у межах території України, п
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;
- постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1063
«Деякі питання реалізації пілотного проекту з рекультивації земель
лісогосподарського
призначення,
порушених внаслідок
незаконного
видобування бурштину» передбачено, що зазначений пілотний проект
■реалізовуватиметься з 2017 до 2021 року.
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Заступник Міністра

В.М. Вакараш

Волинець Б.Р.

245-43-19
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Прокуратура України

ПРОКУРАТУРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул.16 Липня, 52. м.Рівне. 33028
№
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на № 01/06-71р від 20.02.2018

Рівненська обласна рада
Прокуратурою Рівненської області у межах компетенції розглянуто
рішення Рівненської обласної ради № 847 від 15.02.2018, яке надійшло з
Генеральної прокуратури України щодо вжиття відповідних заходів по боротьбі
з незаконним видобутком бурштину в Рівненській області.
Повідомляю, що прокуратурою області вживаються організаційнопрактичні заходи щодо протидії незаконному видобутку бурштину в області,
спрямовані на виявлення не лише виконавців цих злочинів, а на викриття
злочинних угрупувань, які діють у даній сфері, в тому числі з корупційними
зв’язками, припинення фактів контрабанди «сонячного» каміння.
Так, вказане питання було предметом розгляду 23.02.2017, 27.07.2017 та
31.01.2018 на координаційних нарадах керівників правоохоронних органів
області.
18.01.2017
проведено спільну нараду керівників правоохоронних та
інших органів регіону з питань протидії незаконному видобутку бурштину.
Також, за ініціативи прокуратури області з метою вжиття додаткових
заходів до підвищення ефективності роботи правоохоронних органів з
виявлення, розкриття та розслідування правопорушень в даній сфері створено
міжвідомчу робочу групу з вказаних питань, яка на постійній основі проводить
свої засідання (наступне засідання заплановано провести у третій декаді
березня поточного року).
За результатами проведення спільних нарад, роботу правоохоронних
органів переорієнтовано на викриття кримінальних правопорушень такої
категорії вчинених організованими групами.
Впродовж 2017 року, за результатами вжитих заходів, викрито дві
організовані групи, які займались незаконним видобутком бурштину-сирцю та
скеровано відносно них обвинувальні акти до суду, одна з яких - з
корумпованими зв’язками.
Так, 15.09.2017 слідчим відділом прокуратури області завершено
досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт з угодами про
визнання винуватості у кримінальному провадженні № 42016181200000122 від
09.08.2016 щодо 6 обвинувачених, з яких 1 - службова особа державного
лісового господарства, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 3692 КК України з кваліфікуючою ознакою
«вчинення злочину організованою групою».
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03.11.2017 вироком сулу затверджено угоди про визнання винуватості та
визнано осіб винними і їм призначено покарання.
Всього слідчими територіальних підрозділів поліції до суду скеровано 46
обвинувальних актів.
У вказаних провадженнях вилучено понад 2,5 тонни бурштину-сирцю,
158 мотопомп (заводського та кустарного виробництва), 61 одиницю
транспортних засобів.
Крім того, прокуратурою області в 2017 році вжито заходів з метою
організації належного виконання вироку у кримінальному провадженні
стосовно Малецького С.С. у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ст. 198, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України, в частині звернення у
дохід держави речових доказів у вигляді бурштину-сирцю в кількості 2565 кг.
03.03.2017 бурштин-сирець загальною вагою 2565 кг та вартістю понад
3.7 млн. грн. фактично передано у дохід держави та зараховано до Державного
фонду дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння України.
Впродовж 2018 року до суду з обвинувальним актом направлено 10
кримінальних проваджень (12 місяців 2017 року - 46), у ході слідства вилучено
169 кг бурштину-сирцю, 12 мотопомп та інше обладнання, призначене для його
видобування.
Так, за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури
працівники Рівненського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Рівненській області та управління захисту економіки в Рівненській
області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на
виконання ухвал суду провели 06.03.2018 у м. Рівне обшуки, в ході яких
вилучили 137 кг бурштину-сирцю. Каміння направлене для проведення
відповідних експертиз, його вартість встановлюється.
У 2017 році слідчими Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області за
ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України за фактами
незаконного видобування бурштину в урочищі «Гальбин» Сарненського району
розпочато 1 кримінальне провадження, упродовж 2 місяців 2018 року - 3.
Також, у лютому цього року за фактами опору працівникам поліції, які
виконували свої службові обов’язки по припиненню незаконного видобування
бурштину в урочищі «Гальбин» групою невідомих в кількості близько 40 осіб,
розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1
ст. 343 КК України.
Стан досудового розслідування та процесуального керівництва у
зазначених кримінальних провадженнях заслухано на оперативних нарадах у
прокуратурі, процесуальними керівниками слідчим надано письмові вказівки, а
хід досудового слідства у провадженнях взято на контроль.

Заступник прокурора області
Т имощук 633494

М. Пацкан
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[Про розгляд звернення Рівненської
обласної ради

Шановний Олександре Юрійовичу!
У Національній поліції за дорученням Міністра внутрішніх справ України
Авакова А.Б. розглянуто звернення Рівненської обласної ради від 15 лютого
2018 року № 847 щодо вжиття заходів реагування в боротьбі з нелегальним
видобутком бурштину в Рівненській області.
За результатами розгляду повідомляємо, що Національною поліцією
постійно вживаються заходи, спрямовані на забезпечення публічної безпеки і
порядку та протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю на окремих
адміністративно-територіальних одиницях Рівненської області.
Зокрема, на підставі аналізу оперативної обстановки розроблено плани
посилення публічної безпеки і порядку на територіях обслуговування,
відповідно до яких здійснюються профілактичні заходи з виявлення та
недопущення протиправних дій угруповань окремих осіб щодо незаконного
видобутку бурштину-сирцю.
Крім того, з метою надання практичної допомоги Головному управлінню
Національної поліції в Рівненській області з протидії незаконному видобутку
бурштину-сирцю до вказаного регіону відряджено придані сили Національної
гвардії України та поліцейських з інших регіонів держави.

З повагою
заступник Голови керівник патрульної поліції

Сколота 254-7797

