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Запорізька ОДА

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення від Жадько
Володимира Павловича мешканця смт. Новомиколаївка, Запорізької області
щодо сприяння у вирішенні питання встановлення фактичного місця
розташування земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка є
його спадщиною.
Зі звернення вбачається, що після розпаювання КСП «Золотий колос»
смт. Новомиколаївка, Скрипак

Марії Федорівні отримала сертифікат на

земельну ділянку.
Після її смерті, відкрилась спадщина, яку прийняли її діти Лобко Ганна
Василівна та Скрипак Іван Васильович, які на підставі розпорядження
Новомиколаївської РДА щодо погодження виділення земельної частки паю
оформили по ½ частині, розділивши її

на земельні ділянки кадастрові №

2323655100:08:00:0043 та 2323655100:08:00:0045.
Станом на сьогодні, згідно кадастрової карти України, зазначені земельні
ділянки, розташовані поверх земельної ділянки з кадастровим номером №
2323655100:08:00:0013, яка належить іншій особі, у зв’язку із чим є перепони у
використанні їх за призначенням та оформлені спадщини.
Оскільки, заявник не в змозі самостійно встановити фактичне місце
розташування земельних ділянок належних йому земельних ділянок, виникає

необхідність в отриманні інформації щодо фактичного розподілу земельних
ділянок між власниками земельних часток паїв.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2,3 ст. 36
Закону України «Про статус народного депутата України», прошу надати
інформації та необхідні матеріали (протокол про розподіл земельних ділянок
між власниками земельних часток паїв чи проекту організації території),
стосовно яких було видано сертифікат на ім’я Скрипак Марії Федорівни,
розпорядження, щодо погодження виділення земельної частки паю гр. Лобко
Ганні Василівні та Скрипак Івану Васильовичу.
Про

результати

розгляду

проінформувати мене та заявника –

депутатського

звернення,

прошу

Жадько Володимира Павловича, за

адресою: вул. Грушевського, 16, смт. Новомиколаївка, Запорізька обл., т.
099 268 92 27 у визначений законодавством термін.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
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