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Товариство з обмежец^ю^відповідальністю «НАТАША-АГРО» є власником майнового 
паю колективного сільськогосподарського підприємства ТОВ «Яблунівське», що 
підтверджується Свідоцтвом на право власності на майновий пай члена колективного 
сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) Серія ЧНПР ЯЛ №865.

Товариство володіє майновими правами на майно з пайового фонду понад 60 % від 
загального пайового фонду. ТОВ «НАТАША-АГРО» з метою реалізації власних прав 
отримання у власність майна, що входить до складу пайового фонду має право як співвласник 
на отримання інформації та документів необхідних для реалізації належних прав.

Відповідно до п. З Типового положення про комісію з організації вирішення майнових 
питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України №177 від 28 лютого 2001 р. (далі -  Типове положення) 
основним завданням комісії є уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів 
підприємств, у тому числі реорганізованих, де не завершено процес паювання майна і не 
здійснено належного оформлення та реалізації цих прав відповідно до законодавства.

Пункт 17 вищезазначеного Типового положення встановлює, що протоколи та інші 
документи комісії передаються органу місцевого самоврядування, де забезпечується їх 
зберігання протягом п'яти років.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу Вас надати 
інформацію про:

1. співвласників майна пайового фонду колишнього КСП «Яблунівське» станом на
01.09.2013 року, а саме перелік осіб, що володіють майновими правами на майно з пайового 
фонду колишнього КСП «Яблунівське»;

2. список усього майна, що входить до пайового фонду КСП «Яблунівське» станом на
01.09.2013 року.

3. кількісний склад, термін дії комісії з організації вирішення майнових питань КСП 
«Яблунівське» та документи, що підтверджують її повноваження.

Інформацію прошу надати в письмовому вигляді із наданням підтверджуючих 
документів.

Прошу надати відповідь на запит у строк, передбачений ст. 20 ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації», а саме -  не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Додаток: копія Свідоцтва на право власності на майновий пай члена колективного 
сільськогосподарського підприємства (майновий сер.тДШкаУїТЩзіяЧНПР ЯЛ №865.
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1 Запит на отримання інформації про КСП «Яблунівське», а саме щодо 
співвласників, майна та комісії з організації вирішення майнових 
питань КСП «Яблунівське» за вих. номером 565 від 20.09.2013 року

1 1,00 грн.


