
 
 

У кр а їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 13 серпня 2020  року                                                                             №  1288 

 

Про  розгляд заяви  громадянки 

 Мартищук Анни- Марії Іванівни 

 

Розглянувши заяву  громадянки Мартищук Анни-Марії Іванівни   від 

31.07.2020 року за вх. №М-457 від 03.08.2020 року, розглянувши подані 

документи, а саме:  Договір дарування майнового паю від 18.07.2020 року  між 

дарувальниками – власниками паю: Мартищук Л.П. та Мартищук І.І., та 

обдарованою – Мартищук Анною – Марією Іванівною,  оригінали Свідоцтв про 

право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського 

підприємства (майновий сертифікат) серія ТР –I №013392, №013386, №013389,   

відповідно до Указу Президента України від 29.01.2001 року №62/2001 «Про 

заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі 

реформування аграрного сектору економіки», постанови Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2001 року № 177 «Про врегулювання питань щодо 

забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного 

сектору економіки»,  керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі делегованих повноважень, виконавчий 

комітет Бережанської міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Заяву   громадянки Мартищук Анни – Марії  Іванівни , _____1995року 

народження, жительки м. Бережани вул. ___________, ___   щодо видачі нових  

свідоцтв  про право власності на майновий пай члена Колективного 

сільськогосподарського підприємства птахофірми «Бережанська»   на сумарну 

номінальну вартість отриманих в дар  майнових сертифікатів  – прийняти до 

відома. 

 2. Вважати громадянку Мартищук Анну – Марію Іванівну    власником 

майнового паю на сумарну номінальну вартість отриманих в дар  майнових 

Колективного сільськогосподарського підприємства птахофірми «Бережанська» 

в розмірі  72 408, 98 ( сімдесят дві тисячі чотириста вісім  гривень 98 коп.). 

3.  Доручити юридичному відділу міської ради (Загнійна І.В.): 



- підготувати  свідоцтво про право власності  на майновий пай на сумарну 

номінальну вартість подарованих  майнових сертифікатів  членів Колективного 

сільськогосподарського підприємства птахофірми «Бережанська», з 

дотриманням процедури визначеної чинним законодавством України; 

- анулювати  свідоцтва попередніх власників майнових паїв шляхом 

внесення відповідних записів у журнал обліку свідоцтв про право власності на 

майнові паї членів Колективного сільськогосподарського підприємства 

птахофірми «Бережанська». 

4. Контроль за  виконанням  рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

 

 

Міський  голова                   Володимир МУЗИЧКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


