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Щодо законопроекту про внесення змін  

до деяких законодавчих актів України  

щодо посилення відповідальності за  

незаконне видобування корисних  

копалин (реєстр. № 3576) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно 

до предметів відання розглянув законопроект про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне 

видобування корисних копалин (реєстр. № 3576), поданий народними депутатами 

України Якименком П. В., Бондаренком О. В., Бакумовим О. С.,  

Маріковським О. В., Овчинниковою Ю. Ю., Криворучкіною О. В.,  

Шаховим С. В., Яценком А. В. та іншими, і відзначає. 

Метою законопроекту визначено визнання незаконного видобування 

корисних копалин місцевого значення кримінально караним діянням та 

посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин в цілому.  

Ідея посилення відповідальності за незаконне видобування корисних 

копалин заслуговує на підтримку. Під час незаконного видобування корисних 

копалин здебільшого використовуються застарілі технології та техніка, не 

фінансуються та не здійснюються роботи щодо відновлення відповідних 

земельних ділянок та інші рекреаційні заходи тощо. Наслідками таких умисних 

діянь є забруднення та засмічення ґрунтів земельних ділянок, підземних вод, а 

іноді й створення небезпеки для життя й здоров’я людей. 

До законопроекту можна надати такі зауваження. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 240 Кримінального 

кодексу України і встановити кримінальну відповідальність, зокрема, за 

незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі, 

незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі 

або корисних копалин загальнодержавного значення у значному розмірі, а також 

незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у особливо 
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великому розмірі або корисних копалин загальнодержавного значення у великому 

розмірі, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення 

у особливо великому розмірі. Водночас зазначені діяння можуть підпадати під 

дію відповідних частин статті 164 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення "Порушення порядку провадження господарської діяльності". 

Тому було б доцільно розмежувати правозастосування зазначених статей. 

Крім того, запропоновані законопроектом у змінах до статті 47 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення дуже широкі межі щодо 

накладення штрафу на посадових осіб, а саме від ста тридцяти до однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вимагають деталізації та 

визначеності для правозастосування відповідної законодавчої норми. 

Запропоноване законопроектом покарання з конфіскацією майна має 

узгоджуватися з приписами частини другої статті 59 Кримінального кодексу 

України, згідно з якою 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.  

 

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

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу з 

урахуванням зауважень Комітету, викладених у мотивувальній частині, 

законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (реєстр. 

№ 3576), поданий народними депутатами України Якименком П. В.,  

Бондаренком О. В., Бакумовим О. С., Маріковським О. В., Овчинниковою Ю.Ю., 

Криворучкіною О. В., Шаховим С. В., Яценком А. В. та іншими. 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

 

Голова Комітету  О. БОНДАРЕНКО 
 


