
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
31 січня 2020р.   смт Ємільчине №18 
 
 
Про  призначення відповідальних  
за ведення списків осіб, які мають 
право на майновий пай, 
оформлення та видачу свідоцтва 
про право власності на майновий 
пай 

 

 
 
           Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, інвестицій, 
транспорту, комунальної власності селищної ради Соляннікову О.В., відповідно до Порядку 
визначення розмірів майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств 
та їх документального посвідчення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.02.2001 № 177,   керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Призначити   відповідальних   за  ведення списків осіб,  які  мають право на майновий пай; 
оформлення та видачу свідоцтва про право власності на майновий пай, згідно списку:  
- на території Андрієвицького старостинського округу: діловода старостинського округу 
Коваля І. Ю.;  
- на території Березниківського старостинського округу: виконуючу обов’язки 
Березниківського сільського старости Шнайдер О.В.; 
- на території Великоглумчанського старостинського округу: виконуючого обов’язки 
сільського старости Мосійчука В.А.;  
- на території Великояблунецького старостинського округу: діловода старостинського округу 
Кучерук Н.І.;  
- на території Кочичинського старостинського округу: виконуючого обов’язки сільського 
старости Дідуса С.І.;  
- на території Кривотинського старостинського округу: виконуючу обов’язки сільського 
старости Тичину Л.А.; 
- на території Кулішівського старостинського округу: виконуючого обов’язки сільського 
старости Левченка О.С.;  
- на території Малоглумчанського старостинського округу: виконуючу обов’язки сільського 
старости Штиль Н.Г.;  
- на території Медведівського старостинського округу: виконуючого обов’язки сільського 
старости Руденко С.А.; 
- на території Мокляківського старостинського округу: виконуючу обов’язки сільського 
старости Коваленко В.В.;  



- на території Осівського старостинського округу: виконуючу обов’язки сільського старости 
Остапенко О.П.; 
- на території Підлубівського старостинського округу: виконуючого обов’язки сільського 
старости Лашевича С.К.;  
- на території Сербівського старостинського округу: виконуючого обов’язки сільського 
старости Ляшука В.В.;  
- на території Сергіївського старостинського округу: виконуючого обов’язки сільського 
старости Кашпуренка Ю.Г.;  
- на території Середівського старостинського округу: виконуючого обов’язки сільського 
старости Примака О.О.;  
- на території Симонівського старостинського округу: виконуючого обов'язки сільського 
старости Денисюка С.М.;  
- на території Степанівського старостинського округу: виконуючого обов'язки сільського 
старости Осадчука К.М.;  
- на території Тайківського старостинського округу: виконуючого обов'язки сільського 
старости.Романчука С.А.  
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника селищного 
голови Євтуха В.П. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 




