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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
                                                        

 

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата України», до мене надійшло звернення від громадянина 

України Сінченка Сергія Миколайовича щодо надання допомоги в отриманні 

ним інформації, що стосується права на земельну частку (пай).  

Зі змісту звернення вбачається, що Сінченко Сергій Миколайович, 

01.07.1966 року народження, 20 березня 1985 року був прийнятий в члени 

КСП «Україна» Більмацької сільської ради Запорізького району Запорізької 

області, де працював на посаді тракториста. 

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 «Україна», 

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

Заявник стверджує, що на момент проведення паювання земель КСП 

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

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

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

законні підстави.   



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

інформацію: коли відбулось розпаювання земель переданих у колективну 

власність КСП «Україна» Більмацької сільської ради Запорізького району 

Запорізької області, та коли було зареєстровано державний акт на право 

колективної власності на землю КСП «Україна»; чи являвся Сінченко Сергій 

Миколайович (07.01.1966 року народження) на момент проведення 

розпаювання земель КСП «Україна» Більмацької сільської ради Запорізького 

району Запорізької області членом відповідного КСП та чи має право на 

земельну частку (пай).  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 

мене та заявника – Сінченка С.М., за адресою: вул. Підгірна, 17, смт. Комиш- 

Зоря, Куйбишевського району, Запорізької області, т. 0668155577 у 

визначений законодавством термін. 
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