ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правоохоронної діяльності
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-06

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за
дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. розглянув на
засіданні 09 грудня 2020 року (протокол № 52) проект Закону України «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення
вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного
забруднення» (реєстр. № 4156), поданий Кабінетом Міністрів України.
Законопроект розроблено з метою забезпечення дотримання вимог режиму
радіаційної безпеки і посилення відповідальності за їх порушення.
Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується:
- скасувати адміністративну відповідальність за порушення вимог режиму
радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення;
- визнати кримінальним правопорушенням діяння у вигляді проникнення в
зону відчуження чи зону безумовного (обов’язкового) відселення без надання
передбаченого законом дозволу, або самовільне поселення у них, або знищення,
пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі
зазначених зон (ч. 1 ст. 267-1 Кримінального кодексу України (далі – КК
України) в редакції проекту);
- посилити кримінальну відповідальність за переміщення будь-яким
способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов’язкового)
відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення
дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного
походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будьяких інших об’єктів, придбання з метою використання або збуту цих об’єктів,
якщо факт їх походження із зони відчуження чи зони безумовного
(обов’язкового) відселення заздалегідь відомий винній особі, а також вчинені з
метою збуту цих об’єктів (ч.ч. 2-4 ст. 267-1 КК України в редакції проекту);
В ході обговорення народні депутати України – члени Комітету
підтримали ідею законопроекту щодо посилення відповідальності за порушення
вимог режиму радіаційної безпеки, проте висловили відповідні застереження
відносно криміналізації зазначених дій.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
вважає, що законопроект потребує доопрацювання із урахуванням висловлених
зауважень та пропозицій.
Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та
природокористування підтримує ідею законопроекту та вважає за доцільне
рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому
читанні прийняти його за основу.
Заслухавши інформацію підкомітету з питань організації охорони
громадської безпеки і порядку, всебічно обговоривши питання, Комітет з питань
правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді України відповідно до
пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях,
що зазнали радіоактивного забруднення» (реєстр. № 4156) за результатами
розгляду в першому читанні прийняти за основу.
Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначено Голову
Комітету з питань правоохоронної діяльності – народного депутата України
Монастирського Дениса Анатолійовича.
Проект Постанови Верховної Ради України та висновок Головного
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України додаються.
Просимо розглянути.
Голова Комітету
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