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Про звернення щодо загострення
соціально-економічної
ситуації,
зокрема нелегальному видобуванню
бурштину
в
північних
районах
Рівненської області

Департаментом захисту економіки Національної поліції України за
дорученням керівництва Національної поліції України, у межах компетенції,
розглянуто рішення Рівненської обласної ради від 04 листопада 2016 року № 317
«Про вжиття заходів з метою припинення незаконного видобутку бурштину у
Рівненській області», адресоване Президенту України Дорошенку П О .,
щодо загострення соціально-економічної ситуації, зокрема нелегальному
видобуванню бурштину в північних районах області, у зв’язку з чим
повідомляємо наступне.
Керівництвом Національної поліції України у зв’язку з неодноразовими
зверненнями керівництва Рівненської обласної державної адміністрації та
ускладненою криміногенною ситуацією 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 16 січня 2017 року поновлено діяльність оперативного штабу з протидії
незаконному видобуванню бурштину-сирцю та створено постійно діючі мобільні
7 групи, до складу яких входять службовці Національної гвардії України.
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За фактами незаконного видобування бурштину у 2016 році
у здійснювалося досудове розслідування у 808 кримінальних провадженнях,
Г. 527 з яких відкрито протягом звітного року. Закінчено досудове розслідування в
с, $00 кримінальних провадженнях. З обвинувальними актами до суду направлено
І 01 кримінальне провадження, у тому числі стосовно чотирьох організованих
У груп. Вилучено понад 971 кг бурштину-сирцю, 356 мотопомп та 149 одиниць
У техніки, що використовувалася для незаконного видобування бурштину.

2

Водночас інформуємо, що керівництво Міністерства внутрішніх справ та
Національної поліції неодноразово зверталося до Комітету Верховної Ради
України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи з пропозицією щодо прискорення
підготовки проекту Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину»
(реєстр. № 1351-1 від 26 грудня 2014 року) до другого читання, уключення його
до порядку денного для розгляду в другому читанні та прийняття як Закону в
цілому.
Указаний законопроект передбачав регламентування і спрощення
дозвільних процедур, посилення кримінальної відповідальності за незаконне
видобування бурштину, що позитивно вплине на покращення криміногенної
ситуації в районах залягання цього виду копалин.
Робота підрозділів поліції з протидії правопорушенням у сфері
надрокористування триває та перебуває на постійному контролі керівництва
Національної поліції України.
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