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Про надання додаткової інформації 
щодо розгляду електронної петиції

В доповнення до раніше наданої відповіді від 22.10.2021 № Ко-10467/45-п
на електронну петицію щодо незаконної роботи кар’єру (ВАТ «Кіровоградський
кар'єр»,  ТОВ  «Гранторг»)  в  с.Соколівське,  м.Кропивницький, повідомляємо
наступне.

28.10.2021  петицію  було  розглянуто  на  засіданні  постійної  комісії
Кропивницької  міської  ради  з  питань  екології,  земельних  відносин  та
комунальної власності.

Під  час  розгляду  електронної  петиції, керівниками  профільних
виконавчих  органів  Кропивницької  міської  ради  була  надана
наступна інформація.

Земельна ділянка по вул. Автолюбителів, 5 загальною площею 39,9453 га
(кадастровий номер 3510100000:48:400:0001)  для  розміщення та  експлуатації
основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд  підприємствами,  що
пов'язані з користуванням надрами передана на праві постійного користування
ВАТ  «Кіровоградський  кар’єр».  Державний  акт  на  право  постійного
користування землею від 23.12.1999, серія І-КР № 001205.

Юридична  особа  ВАТ  «Кіровоградський  кар’єр»  перебуває  в  стані
припинення (судове рішення від 26.10.2015 № 11/19 про визнання юридичної
особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури).

Спеціальний  дозвіл  на  видобування  корисних  копалин  (промислова
розробка родовищ), реєстраційний номер 854, наданий ВАТ «Кіровоградський
кар’єр» є недійсним. Дата надання дозволу 05.05.1997, дата закінчення терміну
дії – 05.05.2017.

Комплекс  будівель  загальною  площею  2074,6  кв.м,  розташований  на
земельній ділянці, що належить на праві приватної власності ТОВ «Гранторг»
відповідно  до  Інформації  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме
майно  та  Реєстру  прав  власності  на  нерухоме  майно,  Державного  реєстру
Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо
об’єкта нерухомого майна.

Нерухоме  майно  набуто  ТОВ  «Гранторг»  з  прилюдних  торгів  у  ході
ліквідаційної процедури ВАТ «Кіровоградський кар’єр» на підставі  договору
купівлі-продажу майна від 04.07.2018.

У зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно, заяв стосовно
передачі земельної ділянки у власність чи користування від ТОВ «Гранторг»
не надходило.
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Наказом  Державної  служби  геології  та  надр  України  від  08  червня

2016  року  № 187  анульовано  спеціальний  дозвіл  на  користування  надрами,
наданий  ВАТ  «Кіровоградський  кар’єр»  для  розробки  Кіровоградського
(Сугокліівського) родовища гранітів. 

Постановою  Господарського  суду  Кіровоградської  області
від 26 жовтня 2015 року ВАТ «Кіровоградський кар’єр» визнано банкрутом та
розпочато процедуру його ліквідації. 

 За даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України  Відкрите
акціонерне  товариство  «Кіровоградський  кар’єр»  зареєстровано  за  адресою:
27641,  Кіровоградська  область,  Кіровоградський  район,  с.  Соколівське,
вул. Шевченка, буд. 23.

Відповідно  до  частини першої  статті  18  Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»  відносини  органів  місцевого  самоврядування  з
підприємствами,  установами  та  організаціями,  що  не  перебивають  у
комунальній  власності  відповідних  територіальних  громад,  будуються  на
договірній  і  податковій  основі  та  на  засадах  підконтрольності  у  межах
повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

Законами  України  не  передбачено  повноважень  органів  місцевого
самоврядування щодо втручання в господарську діяльність підприємств.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі,  в межах повноважень та у спосіб,  що передбачені Конституцією та
законами України.

Водночас  повідомляємо,  що  згідно  зі  статтею  15  Закону  України
«Про  поводження  з вибуховими матеріалами промислового призначення»
вибухові  роботи  проводяться  виключно суб’єктами  господарювання  -
юридичними особами на підставі дозволу, який видається центральним органом
виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сферах  промислової
безпеки,  охорони  праці,  державного  гірничого  нагляду,  відповідно  до
законодавства. Тобто на території Кіровоградської області такі дозволи видає
Управління Держпраці у Кіровоградській області. 

Під час обговорення піднятого питання постійна комісія дійшла висновку,
що  відсутні підстави для задоволення вимог, зазначених у цій петиції,  так як
вирішення  даних  питань  не  входить  до  повноважень  органів  місцевого
самоврядування.

Враховуючи  вищевикладене,  члени  комісії не  підтримали  електронну
петицію, як таку, що не може бути реалізована.

Дякуємо Вам за активну громадську позицію та небайдужість.

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

Ірина Каменська 35 83 93


