
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
26.02.2021р.   смт Ємільчине №33 
 
 
Про  видачу нового свідоцтва про 
право власності на майновий пай 
члена колективного 
сільськогосподарського підприємства 
(майновий сертифікат)  ПКСП ім. 
Кірова ( ПОСП « Великояблунецьке»)  
с. Великий Яблунець 

 

 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядку визначення розмірів майнових паїв членів колективних сільськогосподарських 
підприємств та їх документального посвідчення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 177, розглянувши заяву гр. Боровця Олексія 
Івановича, щодо видачі нового свідоцтва про право власності на майновий пай члена ПКСП 
ім. Кірова, реорганізованого в  ПОСП « Великояблунецьке» с. Великий Яблунець, 
Житомирської області, на підставі договорів купівлі-продажу, виконавчий комітет селищної 
ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Видати громадянину Боровцю Олексію Івановичу свідоцтво про право власності на 
майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий 
сертифікат) на загальну вартість 59536 грн. 00коп. (п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 
шість грн. 00 коп.) 
2. Анулювати свідоцтва про право  власності на майнові паї (майнові сертифікати), що були 
видані Ємільчинською селищною радою та Великояблунецькою сільською радою на імена: 
         
          1. Пінчук Павло Іванович (серія ЖИ-6 № 160096) 20.08.2020 року, 
          2. Пінчук Марія Іванівна (серія ЖИ-6 № 155762) 24.10.2001 року, 
          3. Барилюк Леонтина Войцехівна (серія ЖИ-6 № 160051) 26.11.2012 року, 
          4. Барилюк Леонтина Войцехівна (серія ЖИ-6 № 155959) 13.01.2004 року, 
          5. Супруненко Микола Петрович (серія ЖИ-6 №155580) 16.10.2001 року, 
          6. Супруненко Любов Іванівна (серія ЖИ-6 № 155461) 12.10.2001 року, 
          7. Боровець Галина Олексіївна (серія ЖИ-6 № 155795) 25.10.2001 року, 
          8. Боровець Іван Іванович (серія ЖИ-6 № 155524) 17.10.2001 року, 
          9. Мельниченко Олена Олексіївна (серія ЖИ-6 № 160054) 02.01.2013 року, 
           
про що зробити  запис у книзі обліку свідоцтв про право власності на  майновий пай члена 
колективного сільськогосподарського підприємства. 



3. Діловоду Великояблунецького старостинського округу Наталії  КУЧЕРУК 
зареєструвати нове свідоцтво про право власності на майновий пай (майновий сертифікат), 
видане гр. Боровику Олексію Івановичу у  книзі  обліку свідоцтв про право власності на 
майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий 
сертифікат). 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 
Євтуха В.П. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 




