НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
01008, м. Київ-8 , вул. М. Грушевського, 5. Тел.: 255-35-65; тел./факс: 255-23-66
E-mail: Kryvokhatko.Vadym@rada.gov.ua
˔

20 січня 2017 р.
Вих. № 1279

Голові Запорізької ОДА
Брилю К. І.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
(повторне)
Шановний Костянтине Івановичу!
Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата України», я отримав звернення від мешканців с.
Успенівка, Гуляйпільского району, Запорізької області Бодні Наталії Олегівни
та Басалаєва Сергія Валентиновича щодо надання допомоги в отриманні
інформації, що стосується права на земельну частку (пай).
Зі змісту звернення вбачається, що Бодня Наталія Олегівна з 04.12.1991
по

24.12.1995

працювала

в

будівельній

бригаді

Колективного

сільськогосподарського підприємства «Україна» Успенівської сільської ради,
Гуляйпільского району, Запорізької області сільської ради на посаді маляраштукатура.
Басалаєв Сергій Валентинович, працював в тракторній бригаді
Колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» Успенівської
сільської ради, Гуляйпільского району, Запорізької області сільської ради.
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).
На момент проведення паювання земель КСП «Україна» заявники
являлись членами КСП, однак не отримували земельної частки (паю) із
земель, переданих у колективну власність КСП «Україна», хоча у
відповідності до Указу Президента України від 08.08.1995 № 720 мають на те
всі законні підстави.
Зазначаю, що раніше на Вашу адресу мною направлялось аналогічне
звернення , проте відповіді ні я, ні заявники не отримали.
У зв’язку із зазначеним, прошу Вас, шановний Костянтине Івановичу,
надати мені наступну інформацію:
1. З яких причин, Бодня Наталія Олегівна (06.11.1973 року народження),
не була включена до списку членів КСП «Україна» Успенівської сільської
ради Гуляйпільського району Запорізької області, які мають право на земельну
частку (пай) та чи має право на отримання земельної частки (паю) із земель
колишнього КСП «Україна».
2. З яких причин, Басалаєв Сергій Валентинович (1979 року
народження), не був включений до списку членів КСП «Україна» Успенівської
сільської ради Гуляйпільського району Запорізької області, які мають право на
земельну частку (пай) та чи має право на отримання земельної частки (паю) із
земель колишнього КСП «Україна».
Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити
мене та заявників – Бодня Наталію Олегівну та Басалаєва Сергія
Валентиновича за адресою: вул. Кільцева, 23, с. Успенівка, Гуляйпільський рн, Запорізька обл., у визначений законодавством термін.
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