
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
12.01.2022р.   смт Ємільчине №9 
 
 
Про  призначення відповідальних  за 
ведення списків осіб, які мають право 
на майновий пай, оформлення та 
видачу свідоцтва про право власності 
на майновий пай та про втрату 
чинності рішення № 18 від 31.01.2020р. 

 

 
           Враховуючи рішення восьмої сесії VIIІ скликання Ємільчинської селищної ради від 22 
жовтня 2021 року № 1282 «Про утворення старостинських округів», у зв’язку з об’єднанням 
старостинських округів та кадровими змінами, 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 40 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 
члена колективного сільськогосподарського підприємства; оформлення та видачу свідоцтва 
про право власності на майновий пай підприємства, а саме:  
- на території Андрієвицького старостинського округу старосту Андрієвицького 
старостинського округу Коваля І. Ю.;  
- на території Березниківського старостинського округу старосту Березниківського 
старостинського округу Шнайдер О.В.; 
-  на території Великояблунецького старостинського округу старосту Великояблунецького 
старостинського округу Боровець З.В.;  
-   на території Кулішівського старостинського округу старосту Кулішівського 
старостинського округу Ходоровську Г.А.;  
-  на території Малоглумчанського старостинського округу старосту Малоглумчанського 
старостинського округу Штиль Н.Г.;  
- на території Миколаївського старостинського округу діловода Миколаївського 
старостинського округу Кунашенко Т.В.;  
- на території Підлубівського старостинського округу старосту Підлубівського 
старостинського округу Лашевича С.К.;  
- на території Руденського старостинського округу діловода Руденського старостинського 
округу Ахромєєву В.В.;  
- на території Руднє-Іванівського старостинського округу старосту Руднє-Іванівського  
старостинського округу Дідуса О.Д.;  



- на території Середівського старостинського округу діловода Середівського 
старостинського округу Волощук Г.В.;  
- на території Симонівського старостинського округу старосту Симонівського 
старостинського округу Денисюка С.М.;  
- на території Степанівського старостинського округу старосту Степанівського 
старостинського округу Осадчука К.М.;  
- на території Великоцвілянського старостинського округу старосту Великоцвілянського 
старостинського округу Романчука С.А.  
 
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету селищної ради від 
31.01.2020р. № 18 «Про  призначення відповідальних за ведення списків осіб, які мають 
право на майновий пай, оформлення та видачу свідоцтва про право власності на майновий 
пай». 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 
Володимира ЄВТУХА. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 




