
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від 14 травня 2019 р. № 93/5

Щодо проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо криміналізації 
злочинів, пов'язаних з незаконним видобутком, 
використанням або незаконними операціями 
бурштином та іншими корисними копалинами 
загальнодержавного значення (реєстр. № 10173)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до предметів відання розглянув
законопроект  про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
криміналізації  злочинів,  пов'язаних  з  незаконним  видобутком,  використанням
або  незаконними  операціями  бурштином  та  іншими  корисними  копалинами
загальнодержавного значення (реєстр. № 10173), поданий народним депутатом
України Алєксєєвим С. О., і відзначає.

Метою законопроекту визначено встановлення співмірної відповідальності
за  незаконний  видобуток  корисних  копалин  загальнодержавного  значення,
бурштину,  незаконне  використання  та  операції  з  ними,  що  слугуватиме
превентивним  механізмом  для  зменшення  негативних  наслідків  від  вчинення
зазначених злочинів.

Ідея  посилення  відповідальності  за  порушення  правового  режиму
використання  природних  ресурсів  заслуговує  на  підтримку. Проте  до  тексту
законопроекту у запропонованій редакції можна висловити ряд таких зауважень.

Законопроектом запропоновано посилення кримінальної відповідальності
тільки  для  корисних  копалин  загальнодержавного  значення.  Проте  на  
сьогодні самовільне видобування корисних копалин місцевого значення, зокрема
піску,  суглинку,  гіпсу,  вапняку  тощо,  не  дає  надходжень  до  
обласного і державного бюджету, а також створює загрозу безпеці і життю людей
внаслідок  нещасних  випадків  на  незаконних  виробках.  При  утворенні
незаконного кар'єру заходи з рекультивації не проводяться, а занедбаний кар'єр,
як правило, перетворюється на несанкціоноване звалище. Врегулювання питання
диференційованого  підвищення  відповідальності  за  незаконне  поводження  з
усіма  корисними  копалинами,  зокрема  корисними  копалинами  місцевого
значення,  могло  б  забезпечити  єдиний,  системний  підхід  до  запобігання
злочинам у сфері надрокористування.

Також  законопроектом  пропонується  встановити  кримінальну
відповідальність  за  "порушення  особливих  умов  спеціального  дозволу  на



користування  надрами".  При  цьому  фактично  критерієм  розмежування
адміністративного  правопорушення  та  кримінально  караного  діяння
пропонується  визнати  отримання  доходу  в  сумі  у  100  і  більше  разів  понад
неоподаткований  мінімум  доходів  громадян.  Слід  зазначити,  що  невід’ємною
частиною спеціального дозволу на надрокористування є його особливі умови, що
передбачають: вимоги до ефективності робіт; сучасні технології видобування та
переробки корисних копалин; порядок видобування корисних копалин, зокрема з
метою запобігання  негативним екологічним наслідкам і  забезпечення  безпеки
забудованих територій; види, обсяги і строки виконання робіт на ділянці надр;
підстави для припинення діяльності, пов’язаної з використанням ділянки надр,
як  це  зазначено  у  пункті  10  Порядку  надання  спеціальних  дозволів  на
користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30.05.2011 № 615. Якщо для видобування корисних копалин з метою економії
виробничих  та  фінансових  ресурсів  надрокористувачами  використовуються
застарілі технології та техніка, не фінансуються та не здійснюються роботи щодо
відновлення відповідних земельних ділянок та інші рекреаційні заходи тощо, то
наслідками таких умисних діянь є забруднення та засмічення ґрунтів земельних
ділянок,  підземних  вод,  а  іноді  й  створення  небезпеки  для  життя  й  здоров’я
людей. За таких умов дії надрокористувачів є порушенням встановлених правил
використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи
довкілля  (частина  2  чинної  статті  240  Кримінального кодексу  України).  Тому
прийняття запропонованих змін на практиці призведе до небажаної конкуренції
частини 2 та запропонованої частини 5 даної статті.

Також  законопроектом  пропонується  встановити  кримінальну
відповідальність  за  незаконний  видобуток,  перевезення,  зберігання,  збут,
придбання  корисних  копалин  загальнодержавного  значення  та  інші  незаконні
операції з ними. Водночас незаконне перевезення, зберігання, збут, придбання
незаконно  видобутих  корисних  копалин  за  умови  обізнаності  осіб,  які
здійснюють  таку  діяльність,  про  незаконність  походження  таких  копалин,
залежно від наслідків підпадають під дію відповідних частин статті 164 Кодексу
України про адміністративні правопорушення "Порушення порядку провадження
господарської  діяльності".  Проте  зміни  до  зазначеної  статті  вносити  не
передбачається.

Законопроектом  пропонується  карати  громадян  з  конфіскацією  майна.
Згідно  з  приписами частини  другої  статті  59  Кримінального  кодексу  України
конфіскація  майна  встановлюється  за  тяжкі  та  особливо  тяжкі  корисливі
злочини,  а  також  за  злочини  проти  основ  національної  безпеки  України  та
громадської  безпеки  незалежно  від  ступеня  їх  тяжкості.  Натомість  дії,
запропоновані для такого покарання законопроектом, не відносяться до жодної із
перелічених  категорій  злочинів.  Тому  встановлення  такого  додаткового
покарання,  як  конфіскація  майна,  суперечитиме  вимогам  статті  59
Кримінального кодексу України.

Крім  того,  законопроектом  пропонується  встановити  кримінальну
відповідальність  за  сприяння  службовою особою шляхом використання  свого
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службового становища незаконному видобутку, перевезенню, зберіганню, збуту,
придбанню корисних копалин загальнодержавного значення та  інші незаконні
операції з ними. За змістом таке сприяння є пособництвом у вчиненні даного
злочину і додаткового регулювання не потребує. Зокрема, відповідно до частини
п’ятої  статті  27  Кримінального  кодексу  України  пособником  є  особа,  яка
порадами,  вказівками,  наданням  засобів  чи  знарядь  або  усуненням  перешкод
сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками. 

Внесення  до  кримінального  законодавства  України  спеціальних  норм,  у
даному  випадку  щодо  бурштину,  має  бути  обумовлено  підвищеним  (або
пониженим)  рівнем  суспільної  небезпечності  діяння  порівняно  з  діянням,
передбаченим  загальною  нормою.  У  даному  випадку  викликає  сумнів,  що
незаконний видобуток бурштину буде більш або менш суспільно небезпечним
діянням, аніж, наприклад, видобуток технічного алмазу, корунду чи берилу, який
кваліфікується (залежно від наслідків)  за  частиною 2 або 4 чинної статті  240
Кримінального кодексу України. Крім того, запропоноване встановлення розміру
істотної шкоди для посилення покарання за незаконний видобуток, перевезення,
зберігання, збут, придбання бурштину та інші незаконні операції з ним у розмірі
в  450  і  більше  разів  понад  неоподаткований  мінімум  доходів  громадян
(порівняно з 100 і більше разів понад неоподаткований мінімум доходів громадян
для  всіх  інших  корисних  копалин  загальнодержавного  значення)  фактично
означає  зменшену  відповідальність  за  правопорушення  щодо  бурштину
порівняно з усіма іншими корисними копалинами загальнодержавного значення,
що не відповідає меті законопроекту.

Потребують  доопрацювання  супровідні  матеріали  до  законопроекту.
Зокрема у Пояснювальній записці до законопроекту пісок помилково віднесений
до  корисних  копалин  загальнодержавного  значення,  хоча,  відповідно  до
постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 він відноситься до
корисних копалин місцевого значення.

Також законодавчі спроби криміналізації нових діянь, розширення обсягу
кримінальної відповідальності,  на наш погляд, повинні мати серйозне наукове
обґрунтування  і  бути  результатом ґрунтовного  аналізу  практики  застосування
відповідної  статті  Кримінального  кодексу  України.  Запропонований
законопроект,  зміст  якого  полягає  у  запровадженні  спеціальної  кримінально-
правової норми, не має обґрунтування статистичними даними та прикладами із
практики,  які  б  доводили неефективність  чи недостатню ефективність  чинної
редакції відповідної статті Кримінального кодексу України, наявність проблем в
її застосуванні, наявність випадків, коли справді небезпечні діяння залишались
безкарними внаслідок недосконалості закону. 

У Пояснювальній записці до законопроекту до недоліків чинної редакції
Кримінального  кодексу  України  віднесено  неможливість  застосування
правоохоронними органами можливостей негласних (розшукових) слідчих дій у
разі видобування корисних копалин. Проте у законопроекті відсутні пропозиції
щодо  внесення  змін  до  статті  216  Кримінального  процесуального  кодексу
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України,  якою  б  визначалася  підслідність  злочинів,  передбачених
законопроектом.

Мінприроди  підтримує  прийняття  законопроекту  за  основу  в  першому
читанні і при цьому висловило зауваження щодо його невідповідності частині 5
статті 27 та положенням статті 2401 Кримінального кодексу України.

Слід  зазначити,  що  у  Верховній  Раді  України  також  зареєстровано
законопроекти  про  внесення  змін  до  Кримінального  кодексу  України  щодо
посилення відповідальності за незаконне видобування, використання бурштину,
незаконні операції, у тому числі переміщення його через митний кордон України
(реєстр.  № 5096)  та  про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення  відповідальності  за  незаконне  видобування,  використання  та
незаконні  операції  з  корисними  копалинами  загальнодержавного  значення
реєстр. № 5099). Враховуючи викладене, було б доцільно узгодити поданий та
зазначені  законопроекти  між  собою  і  запропонувати  єдине  комплексне
вирішення порушених у них питань.

Зважаючи на викладене, Комітет      в и р і ш и в:

1.  Рекомендувати  Комітету  з  питань  законодавчого  забезпечення
правоохоронної  діяльності  внести  на  розгляд  Верховної  Ради  України
пропозицію  про  повернення  суб'єкту  права  законодавчої  ініціативи  на
доопрацювання законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів
України  щодо  криміналізації  злочинів,  пов'язаних  з  незаконним  видобутком,
використанням або незаконними операціями бурштином та іншими корисними
копалинами загальнодержавного значення (реєстр. № 10173), поданого народним
депутатом України Алєксєєвим С. О.

2.  Рішення направити до Комітету з  питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності.

Перший заступник 
Голови Комітету А. Дирів
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