
Від Територіальної громади  

мікрорайону «Дубово» м. Хмельницький  

Керівнику Хмельницької міської ради  

Симчишину О. С.  

29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, З 

ПОВІДОМЛЕННЯ -ВИМОГА 

Шановний пане Олександр! 

Хмельницька територіальна громада мікрорайону «Дубово» провела 

термінові збори жителів багатоквартирних будинків з метою встановлення 

Конституційного ладу на своїй землі. 

Стаття 5. Україна є республікою. 

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів міста -  

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України. 

 

Збори жителів Незалежної Держави Україна за місцем проживання є 

здійсненням права на місцеве самоврядування, що відповідає Декларації прав 

народів 1976 року та визнається і гарантується Конституцією України в Ст.7, 39, 69 

та 140. 

Ст. 142 КУ 1996 року, Матеріальною і фінансовою основою місцевого 

самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 

кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що 

перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

Ми, громадяни, жителі мікрорайону «Дубово», що провели Збори, визнаємо 

дію Конституції України 1996 року і в своїй діяльності не відходимо від її положень. 

Всі рішення, що приймаються нашими Зборами жителів, не виходять за межи 

адміністративної території нашого Осередку, що є частиною територіальної громади, 

і не можуть бути тлумаченні проти Конституції України 1996 року. 

В той самий час Збори жителів нашого Осередку залишають за собою право 

надавати оцінку діяльності нашої територіальної громади, об’єднань територіальних 

громад України будь якого рівня, органів місцевого самоврядування та органів 

державної влади України, в тому обсязі, що стосується життя громадян нашого 

Осередку. 

 



Для організації ефективного самоврядування в складі нашої 

територіальної громади ми, громадяни держави Україна, власною ініціативою 

провели збори жителів мікрорайону «Дубово» 28.05.2021 р. з приводу 

вирішення негайного питання про незаконну забудову земельної ділянки з 

кадастровим номером 6810100000:005:0213 загальною площею 0,423 Га. 

Хмельницька Територіальна громада м-ну «Дубово» повідомляє 

факт, що Договір оренди землі 201/01 від 20.04.2021 року громадою визнано 

як такий, що укладено у незаконний спосіб. Оскільки він порушує майнові 

права ваших виборців, котрі сподівались отримати результат від ваших рішень 

і дій на користь громади. Громада є фактичним розпорядником і користувачем 

земельної ділянки, котра рахується комунальним майном громади. 

 

Даний кадастровий номер 6810100000:005:0213 був внесений до 

реєстру з грубим порушенням п. 8 ЗУ «ПРО державний земельний кадастр». 

Назва структурного підрозділу/територіального органу Держгеокадастру: 

Відділ у Гребінківському районі Міжрайонного управління у Гребінківському 

та Пирятинському районах Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області. ПІБ Державного кадастрового реєстратора: Хвиль 

Лариса Михайлівна. Дата внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку: 2020-08-14. 

 

Укладаючи Договір про надання земельної ділянки ви порушили: 

 

1. Конституцію України 1996 року ст. 3, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 

42, 64, 140-143. 

2. Декларацію про Державний суверенітет особливо розділ VI 

Економічна самостійність.  

3. Земельного кодексу України ст. 42. 

4. Кримінальний Кодекс України ст. ст. 109, 110, 111, 364, 365. 

 

Громада вважає, що будь-яка забудова в колі будинків, яким понад 

30 років, несе за собою небезпеку їх руйнації. Також під загрозою руйнація 

історичних пам’яток, будівель яким понад 120 років. Ймовірно, що під 

будинками історичної цінності знаходяться підземні ходи. Під загрозою 

знищення дерев, плодово-ягідних насаджень та квітів.  

 

Є загроза перебоїв з водою, електричною напругою при порушенні 

норм відстані між житловими будинками та меж біля Електрощитової. 

Враховуючи вищевикладене вимагаємо: 

1. Негайно розірвати Договір оренди землі 201/01 від 30.04.2021 року 

№100 як такий, що складено з порушеннями майнових інтересів третьої 

особи - Громади м-ну «Дубово», без можливості переукладання.   


