
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(п’ятдесята сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 червня 2014 року                                                                   № 549 
 

Про затвердження Програми розвитку  

мінерально-сировинної бази, раціонального 

використання та охорони надр на території  

Власівської селищної ради на 2014-2016 роки 

 

 Заслухавши та обговоривши розроблену «Програму розвитку мінерально-

сировинної бази, раціонального використання та охорони надр на території 

Власівської селищної ради на 2014-2016 роки», на виконання вимог Кодексу 

України «Про надра», Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись 

ч.22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна 

рада   
 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.З метою покращення соціально-економічного становища, раціонального 

використання та охорони надр затвердити Програму розвитку мінерально-

сировинної бази, раціонального використання та охорони надр на території 

Власівської селищної ради  на 2014-2016 роки (додається). 

 

 2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Мисько С.М.). 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 

 

 
  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії  

Власівської селищної ради 

від 20.06.2014 р.  № 549 

 
Програма 

розвитку мінерально-сировинної бази, 

раціонального використання та охорони надр 

на території Власівської селищної ради на 2014-2016 роки 
 

1.Загальні положення 

Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном 

водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.  

Використання надр та їх охорона в Україні регулюються Конституцією України, 

Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", Кодексом України 

про надра та іншими актами законодавства України. Основним джерелом законодавства про 

надра є Кодекс України про надра, що регулює забезпечення раціонального і комплексного 

використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині, охорону надр, 

гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього 

природного середовища, а також охорону прав і законних інтересів суб’єктів господарської 

діяльності  та громадян.  

 

Особливістю правового режиму надр є те, що надра є виключною власністю народу 

України і надаються тільки у користування. Окремі повноваження щодо розпорядження 

надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам державної 

виконавчої влади. 

Державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр 

здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони навколишнього природного 

середовища України, Державний комітет України по геології і використанню надр, 

Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Рада Міністрів Республіки Крим, 

інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях 

відповідно до законодавства України. Відповідно до Кодексу України про надра до відання 

сільських, селищних, міських та районних рад на їх території віднесено реалізацію місцевих 

програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони 

надр, здійснення контролю за використанням та охороною надр. 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Мінерально-сировинні ресурси є невід'ємною частиною навколишнього природного 

середовища. Їх основою є корисні копалини, що утворилися в земній корі, використовуються 

в господарстві безпосередньо, або після попередньої обробки.  

Мінерально-сировинні ресурси мають істотний вплив на розвиток господарського 

комплексу території. 

На території Власівської селищної ради знаходиться Власівське родовище гранітів, 

розташоване на відстані 0,5 км від селища Власівка на лівому березі р.Дніпро на 1 км нижче 

греблі Кременчцької ГЕС. 

Власівське родовище граніту є сировинною базою залізобетонних підприємств ТДВ 

«Об’єднання Дніпроенергобудпром». Розробляє родовище Товариство з додатковою 

відповідальністю «Світловодське кар’єроуправління» з 1960 року. Площа земельної ділянки, 

яку займає ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» складає 240,3713 га, земельна ділянка 

відноситься до земель промисловості. 

Початок геологорозвідувальних робіт на Власівському родовищі відноситься до     

1932 року. З перервами вони тривали до 1962 року. За результатами детальної розвідки 

запаси граніту родовища були затверджені ТКЗ Главгеології УРСР протокол № 2133 від 

02.08.1962 р. в кількості 38,5млн.м
3
. 

У 1962 р. розпочато планомірне відпрацювання затверджених запасів.  



 

З метою приросту запасів в 1979 р. Черкаською геологорозвідувальною експедицією 

здійснюється дорозвідка родовища до горизонту мінус 30 м у межах діючого кар'єру з 

відміткою 0-15 м, приріст запасів по категорії А склав 7,5 млн.м
3
. У 1985-89 р.р. проводилася 

дорозвідка Черкаською ГРЕ з приростом запасів по категорії С1 в кількості 11,5 млн.м
3
. На 

01.01.2014 р. залишок запасів родовища складає 17,8 млн.м
3
. 

За складністю геологічної будови родовище відноситься до першої групи 

"Класифікації запасів родовищ твердих корисних копалин".  

Власівською селищною радою, враховуючи наявність на її території родовища 

корисних копалин загальнодержавного значення та гірничовидобувного підприємства, 

підприємств, які використовують сировину у виробництві залізобетонних виробів, для більш 

ефективної роботи органів місцевого самоврядування щодо забезпечення використання надр 

на території селищної ради у відповідності до вимог чинного законодавства, розроблена дана 

Програма, яка ґрунтується на комплексному підході до проблеми раціонального 

використання корисних копалин та розвитку добувної галузі на території селищної ради. 

Подальша експлуатація, даного родовища, сприяє забезпеченню робочих місць, для 

жителів селища Власівка та м.Світловодськ, збільшення надходжень до місцевого бюджету, 

вирішення проблем у покращені соціально-економічного становища на території селищної 

ради.  

 

3. Визначення мети Програми 
Метою Програми є:  

- надання допомоги місцевих органів влади в організації виконання заходів 

необхідних для підвищення ефективності виробництва при розробці Власівського родовища 

граніту та переробці сировини.  

- раціональне, комплексне використання надр, збільшення бюджетних коштів за 

рахунок надходжень від експлуатації родовища корисних копалин (податок на надра, плата 

за користування земельною ділянкою); 

- недопущення порушень норм експлуатації родовища, контроль за дотриманням 

вимог законодавства в галузі охорони використання надр, земельних і водних ресурсів. 

 

4. Основні напрямки виконання Програми 

Основними напрямками та завданнями є: 

 - довести доцільність і перспективи розробки Власівського родовища граніту та його 

позитивний вплив на розвиток економіки регіону.  

 - розробити інформаційні заходи про наявність на території селищної ради 

Власівського родовища граніту, сприяти пошуку потенційних споживачів камене-щебеневої 

продукції. 

 - надавати нормативно-правову допомогу ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» та 

підприємствам регіону, які зацікавлені в розробці родовища у підтримці та розвитку наявної 

матеріально-технічної бази.  

 - забезпечити сприяння в отриманні дозвільних документів на користування надрами 

та раціонального використання корисних копалин; 

 

5. Орієнтовні обсяги і джерела фінансування Програми 

 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого 

бюджету, капітальних інвестицій ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» та ТДВ 

«Об’єднання Дніпроенергобудпром». Можливе залучення коштів Державних та галузевих 

програм. 

 

 

 



 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Всього  

витрат на 

виконання 

програми 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів всього,  

в тому числі (тис.грн.): 

24000 24002 24000 72002 

державний бюджет - - - - 

місцевий бюджет, 

в тому числі: 

- інформаційні заходи про наявність на території 

селищної ради Власівського родовища граніту, 

сприяння пошуку потенційних споживачів 

продукції 

- надання допомоги в організації виконання заходів 

необхідних для підвищення ефективності 

виробництва при розробці Власівського родовища 

граніту та переробці сировини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 2 

кошти не бюджетних джерел  
(гірничовидобувне підприємство ТДВ 

«Світловодське кар’єроуправління»),  

в тому числі: 

- загальні витрати на видобуток та переробку 

сировини 

- плата за користування земельною ділянкою 

- сплата податку за користування надрами 

24000 

 

 

23015 

 

400 

585 

24000 

 

 

23015 

 

400 

585 

24000 

 

 

23015 

 

400 

585 

 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 
Реалізація Програми дозволить реалізувати: 

1. Отримання стабільного джерела надходжень до бюджету селищної ради за рахунок 

сплати податку за користування надрами та сплати за користування земельною ділянкою при 

розробці Власівського родовища граніту. 

2. Забезпечення вирішення проблем у покращенні соціально-економічного становища 

на території селищної ради. 

3. Недопущення самовільного користування надрами. 

4. Посилити відповідальність органів місцевого самоврядування щодо раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

7. Організаційне забезпечення 

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює виконавчий комітет 

Власівської селищної ради шляхом: 

- координації роботи щодо виконання заходів і завдань, передбачених Програмою, із 

залучення коштів місцевих бюджетів та інвесторів; 

- залучення до виконання Програми органів місцевого самоврядування, інвесторів, а 

також суб’єктів господарської діяльності. 

- контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з 

врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

(голова комісії депутат Мисько С.М.). 

Селищний  голова                    О.Пасько 


