
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Постанови Верховної Ради України 
«Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 

з питань розслідування фактів незаконної діяльності посадових осіб ДП 
«Ровенькиантрацит» та інших державних підприємств вугільної 

промисловості, які завдали збитків державі в особливо великих розмірах» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту 

Як стало відомо, вугледобувними підприємствами галузі тільки за 2008 

рік отримані збитки від випуску товарної продукції в сумі 4355,0 млн. грн., які 

були погашені за рахунок бюджету майже на 90%. При цьому, за період 2008 

року було СПИСАНО зі складів шахт близько 200 тис. тон вугілля, а це понад 

3000 вагонів, що нанесло збитків державі більш ніж на 102 млн. грн.  

Крім того, вугледобувними підприємствами закуповувалося вугілля у 

комерційних структур та реалізовано за 2008 рік споживачам через ДП 

«Вугілля України» майже на 1 млрд.грн. за ціною близько 520 грн. за тону 

(більш ніж 1,5 млн. тон), у той час, коли  на складах підприємств галузі 

накопичилось майже 1425 тис. тонн рядового вугілля, а також залишки готової 

вугільної продукції на складах збагачувальних підприємств збільшились на 

330 тон. При цьому, найбільший приріст залишків спостерігався в Луганській 

області, де з невідомих причин не оплачується збагачення, товарна продукція 

не відвантажується, внаслідок чого можна збанкрутувати та продати будь-яке 

підприємство. 

Корупційні схеми розквітають у даній галузі не без патронату 

відповідних посадових осіб. Зокрема, вже у період фінансово-економічної 

кризи, коли не вистачало коштів на виплату заробітної плати шахтарям, через 

ДП «Свердловантрацит» закуповується вугілля невідомого походження і за 

угодами продається ДП «Вугілля України». Тільки за один квартал 2008 року 

було реалізовано вугілля більш ніж на 180 млн. грн., а це прямий збиток галузі 

і державі. При цьому власне вугілля (200 тис. тон) спрямовується на склад. 

Через високу ціну (497,57 грн.) та при собівартості 1 тони готової вугільної 

продукції 353,15 грн. підприємство в умовах планової  збитковості отримує 

прибуток та нараховує 66,5 млн. грн. податку на прибуток, при цьому 

збільшуючи заборгованість перед бюджетом на 32 млн. грн. 

 Більше того, підприємство укладає угоди на вторинну переробку 

вугільної продукції з ВАТ «Лутугінська», якого в дійсності не існує, і, нібито, 

переробляє там 200 тис. тон вугілля та сплачує за цю «послугу» 2,2 млн. грн. 

Такі дії завдають збитків як самому підприємству, так і державі, оскільки 

останнє має у своєму розпорядження три фабрики з повним циклом переробки 

вугілля.  

Паралельно застосовується ще одна корупційна схема реалізації шламів. 

Підприємство закуповує шлами в ДП «Ровенькиантрацит» за ціною 54 грн. В 

шлами додається (без документів) якісне вугілля ДП «Свердловантрацит» і 
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реалізується ДП «Вугілля України». Така схема наносить збитків державі 

на суму 30 млн. грн. Крім того, виявлено заниження виходу вугілля із забоїв, 

який не враховується у видобутку ДП «Ровенькиантрацит». Кожен день 

реалізовується 1 - 1,5 тис. тон такого неврахованого вугілля, що склало більше 

200 млн. грн. за рік завданих державі збитків.  

Суспільний резонанс даних питань зумовлює необхідність забезпечення 

парламентського контролю шляхом утворення відповідної Тимчасової слідчої 

комісії.  

2. Цілі і завдання акту 
Основною метою прийняття постанови є створення Тимчасової слідчої 

комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів незаконної 
діяльності посадових осіб ДП «Ровенькиантрацит» та інших державних 
підприємств вугільної промисловості, які завдали збитків державі в особливо 
великих розмірах.   

3. Загальна характеристика та основні положення проекту 

Проектом постанови передбачається створення Тимчасової слідчої 

комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів незаконної 

діяльності посадових осіб ДП «Ровенькиантрацит» та інших державних 

підприємств вугільної промисловості, які завдали збитків державі в особливо 

великих розмірах. 

Кількісний склад Тимчасової слідчої комісії пропонується встановити у 

кількості 9 (дев’ять) народних депутатів України. 

 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері 

правового регулювання є Конституція України та інші закони та нормативно-
правові акти. 

Прийняття проекту не потребує внесення змін до чинного законодавства 
України. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття цієї постанови не потребуватиме додаткових витрат з 
Державного бюджету України. 

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття акта 

Прийняття проекту постанови дозволить провести повне і всебічне 

розслідування питання, що становить великий суспільний інтерес. 

 

       

   Народний депутат України  

  

 Володимир ЛАНДІК  

 


