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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                      

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата України», до мене надійшло звернення від мешканця с. 

Спасівка, Вільнянського району, Запорізької області Кушнір Петра 

Ярославовича щодо надання допомоги в отриманні ним інформації, що 

стосується права на земельну частку (пай).  

Зі змісту звернення вбачається, що Кушнір Петро Ярославович 13 

листопада 1996 року був прийнятий в члени КСП «Щорса» Московської 

сільської ради Вільнянського району Запорізької області, де працював на 

посаді слюсаря до 10.05.1997. 

У відповідності до Указу Президента України від 08.08.1995 № 720 

«Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність 

сільськогосподарським підприємствам і організаціям»», був зареєстрований 

державний акт на право колективної власності на землю КСП «Щорса», згідно 

якого члени КСП отримали сертифікати на земельну частку (пай). 

Заявник стверджує, що на момент проведення паювання земель КСП 

«Щорса», він являвся членом КСП, однак не отримував земельної частки 

(паю) із земель, переданих у колективну власність КСП «Щорса», хоча у 

відповідності до Указу Президента України від 08.08.1995 № 720 має на те всі 

законні підстави.   

У зв’язку із зазначеним, прошу надати мені та заявнику наступну 

інформацію: 



1. Коли відбулось розпаювання земель, переданих у колективну 

власність КСП «Щорса» Московської сільської ради Вільнянського району 

Запорізької області, та коли було зареєстровано державний акт на право 

колективної власності на землю КСП «Україна». 

2.  Чи являвся Кушнір Петро Ярославович (06.07.1977 року народження) 

на момент проведення розпаювання земель КСП «Щорса» Московської 

сільської ради Вільнянського району Запорізької області членом відповідного 

КСП та чи має право на земельну частку (пай).  

3. Чи наявні невитребувані (нерозподілені) земельні частки (паї) 

колишнього КСП «Щорса», та чи наявні вільні землі резервного фонду. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 

мене та заявника – Кушнір П.Я., за адресою: вул. Заводська, 21, с. Спасівка, 

Вільнянський р-н, Запорізька обл.  у визначений законодавством термін. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                            (посв. 286) 

 

 


