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Вих. № 2/15 від 23 жовтня 2015 року 

 
Голові Харківської обласної державної адміністрації  

Голові Харківської обласної ради  

Голові Харківської міської ради  

Начальнику управління СБУ у Харківській області  

Начальнику Управління державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Харківській області  

Начальнику Головного територіального управління юстиції у Харківській області  

Голові Апеляційного суду Харківської області  

Голові Господарського суду Харківської області  

Начальнику Головного управління статистики у Харківській області  

Прокурору Харківської області  

Начальнику Головного управління ГУМВС України в Харківській області  

Начальнику Державної фіскальної служби у Харківській області 

Голові Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  

Начальнику Харківської митниці ДФС  

Військовому комісару Харківської області  

Президенту Харківської торгово-промислової палати  

Директору Департаменту житлового господарства м. Харків  

Директору Департаменту комунального господарства м. Харків  

Директору Департаменту економіки та комунального майна м. Харків 

 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ  

Відповідно до частини другої статті 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування. 

Відповідно до частини першої статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні 
та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального 
шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.  

Відповідно до частини першої статті 14 Конституції України земля перебуває під особливою охороною 
держави. 



Відповідно до частини третьої статті 8 Конституції України норми Конституції України є нормами 
прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина 
безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. 

Абзац другий пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України № 4-рп від 
19 квітня 2001 року також підтверджує, що норми Конституції України застосовуються безпосередньо і 
незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти. 

Відповідно до частини другої та третьої статті 382 Кримінального кодексу України у разі невиконання 
службовою особою Рішення Конституційного Суду передбачена кримінальна відповідальність з можливим 
позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років.  

Таким чином, народ є виключним власником усієї землі та природних ресурсів в межах території 
України, а держава (в особі державних органів та службових осіб) є охоронцем землі. 

У зв’язку з тим, що деякі органи та службові особи замість охорони землі почали займатися її 
протиправним привласненням, територіальна громада міста Харків повідомляє, що бере під особистий 
пильний контроль усі питання, які стосуються земельних і природних ресурсів, які відносяться до 
компетенції територіальної громади міста Харків. 

Доводимо до Вашого відома, що з моменту підписання цього повідомлення, тобто з 23 жовтня 
2015 року, територіальна громада міста Харків, що діє на підставі договору територіальної громади 
м. Харків від 15.11.2013 року, про що Вас було оповіщено повідомленням № 1/15 від 20.07.2015 року, 
приступає до безпосереднього самоврядування у межах своїх повноважень щодо землі, її надр, 
атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів та звертається до держави (в особі державних 
органів та їх посадових осіб) з проханням не заважати Українському народові, а саме територіальній 
громаді міста Харків здійснювати владу безпосередньо на підставі статті 69 Конституції України та 
частини другої статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Починаючи з 23 жовтня 2015 року, органи місцевого самоврядування в особі міської ради міста Харків 
не можуть приймати жодного рішення щодо питань виділення і передачі будь-яких земель, а також 
розпорядження будь-якими природними ресурсами у межах території територіальної громади міста 
Харків без письмового погодження з територіальною громадою міста Харків в особі уповноваженого у 
справах територіальної громади м. Харків. 

Наголошуємо також, що незаконне втручання у владну діяльність територіальної громади міста Харків 
з боку державних органів та службових осіб матиме всі ознаки відповідних статей Кримінального кодексу 
України, а саме: статі 442 (геноцид), статті 444 та інших з ймовірним подальшим довічним позбавленням 
волі. 

 
З повагою, 
територіальна громада міста Харків  
в особі Уповноваженого у справах  
територіальної громади міста Харків  людина Д.А. Езров 

 

 


