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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                      

                                      Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення від 

Паунько Володимира Ілліча мешканця с. Матвіївка, Вільнянського району, 

Запорізької області щодо сприяння у вирішенні питання встановлення 

фактичного місця розташування земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, яка є його спадщиною. 

Зі звернення вбачається, що на підставі свідоцтва про право на спадщину 

за заповітом від 29.09.2016 року, йому належить земельна частка (пай), яка 

розташована на території Любиміської сільської ради Вільнянського району, 

Запорізької області, розміром 5,81 га в умовних кадастрових гектарах, та 

перебувала у колективній власності КСП «Таврія», після розпаювання якого 

спадкодавець Паунько Олена Федорівна отримала сертифікат № ЗП 0206544. 

Станом на сьогодні заявник не в змозі самостійно встановити фактичне 

місце розташування земельних ділянок належних йому земельних ділянок, у 

зв’язку із чим є перепони у використанні її за призначенням та виникає 

необхідність в отриманні інформації щодо фактичного знаходження та 

розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток паїв. 



Перепоною для цього є відсутність у заявника необхідних документів для 

звернення із заявою про виділення земельної частки (паю) в натурі (на 

місцевості). 

Зазначаю, що заявник вже звертався з відповідною заявою до 

Вільнянської РДА, проте йому було відмовлено у звязку із відсутністю 

необхідних документів.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2,3 ст. 36 

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, надати 

заявнику необхідну допомогу в отриманні інформації та необхідних матеріалів 

(витяг із протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних 

часток паїв, завірену копію розпорядження про його затвердження, копію 

витягів із проекту землеустрою, щодо організації територій земельних часток 

(паїв) та списку осіб які взяли участь у їх розподілі) стосовно яких було видано 

сертифікат № ЗП 0206544на ім’я Паунько Олені Федорівні 

Про результати розгляду депутатського звернення, прошу 

проінформувати мене та заявника –  Паунько Володимира Ілліча, за адресою: 

вул. Садова, 20, с. Матвіївка, Вільнянський район, Запорізька обл., т. 

0667025074 у визначений законодавством термін. 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                            (посв. 286) 

 

 


