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Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2013 р.                                                                                           Справа153/1843/13ц

Ямпільський районний суд Вінницької області

в складі головуючого судді ГОЛОВІНА В.А.

при секретарі                        ГРОМ Л.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ямпіль Вінницької області

цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,
ОСОБА_17,  ОСОБА_18,  ОСОБА_19,  ОСОБА_20,  ОСОБА_21,  ОСОБА_22,  ОСОБА_23,  ОСОБА_24,
ОСОБА_25,  ОСОБА_26,  ОСОБА_27,  ОСОБА_28,  ОСОБА_29,  ОСОБА_30,  ОСОБА_31,  ОСОБА_32,
ОСОБА_33,  ОСОБА_34,  ОСОБА_35,  ОСОБА_36,  ОСОБА_37,  ОСОБА_38,  ОСОБА_39,  ОСОБА_40,
ОСОБА_41,  ОСОБА_42,  ОСОБА_43,  ОСОБА_44,  ОСОБА_45,  ОСОБА_46,  ОСОБА_47,  ОСОБА_48,
ОСОБА_49,  ОСОБА_50,  ОСОБА_51,  ОСОБА_52,  ОСОБА_53,  ОСОБА_54,  ОСОБА_55,  ОСОБА_56,
ОСОБА_57,  ОСОБА_58,  ОСОБА_59,  ОСОБА_60,  ОСОБА_61,  ОСОБА_62,  ОСОБА_63,  ОСОБА_64,
ОСОБА_65,  ОСОБА_66,  ОСОБА_67,  ОСОБА_68,  ОСОБА_69,  ОСОБА_70,  ОСОБА_71,  ОСОБА_72,
ОСОБА_73,  ОСОБА_74,  ОСОБА_75,  ОСОБА_76,  ОСОБА_77,  ОСОБА_78,  ОСОБА_79,  ОСОБА_80,
ОСОБА_81,  ОСОБА_82,  ОСОБА_83,  ОСОБА_84,  ОСОБА_85,  ОСОБА_86,  ОСОБА_87,  ОСОБА_88,
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ОСОБА_89,  ОСОБА_90,  ОСОБА_91,  ОСОБА_92,  ОСОБА_93,  ОСОБА_94,  ОСОБА_95,  ОСОБА_96,
ОСОБА_97,  ОСОБА_98,  ОСОБА_99,  ОСОБА_100,  ОСОБА_101,  ОСОБА_102,  ОСОБА_103,  ОСОБА_104,
ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112,
ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120,
ОСОБА_121,  ОСОБА_122,  ОСОБА_123,  ОСОБА_124,  ОСОБА_125,  ОСОБА_3,  ОСОБА_126,  ОСОБА_127,
ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135,
ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143,
ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151,
ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159,
ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167,
ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175,
ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183,
ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191,
ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199,
ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207,
ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215,
ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223,
ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231,
ОСОБА_232, ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239,
ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242, ОСОБА_243, ОСОБА_244, ОСОБА_245, ОСОБА_246, ОСОБА_247,
ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_252, ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_255,
ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258, ОСОБА_259, ОСОБА_260, ОСОБА_261, ОСОБА_262, ОСОБА_263,
ОСОБА_264, ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_266, ОСОБА_267, ОСОБА_268, ОСОБА_269, ОСОБА_270,
ОСОБА_271, ОСОБА_272, ОСОБА_273, ОСОБА_274, ОСОБА_275, ОСОБА_276, ОСОБА_277, ОСОБА_278,
ОСОБА_279,  ОСОБА_280,  ОСОБА_281,  ОСОБА_2,  ОСОБА_282,  ОСОБА_283,  ОСОБА_284,  ОСОБА_285,
ОСОБА_286, ОСОБА_287, ОСОБА_288, ОСОБА_289, ОСОБА_290, ОСОБА_291, ОСОБА_292, ОСОБА_293,
ОСОБА_294, ОСОБА_295, ОСОБА_296, ОСОБА_297, ОСОБА_298, ОСОБА_299, ОСОБА_300, ОСОБА_301,
ОСОБА_302, ОСОБА_303, ОСОБА_304, ОСОБА_305, ОСОБА_306, ОСОБА_307, ОСОБА_119, ОСОБА_308,
Великокісницької  сільської  ради  Ямпільського  району,  Вінницької  області,  Спілки  власників  майнових
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сертифікатів  ТОВ  "Великокісницьке"  с.  Велика  Кісниця,  Ямпільського  району,  Вінницької  області  про
визнання договору купівліпродажу дійсним та визнання права власності,

В С Т А Н О В И В :

          Позивач звернувся до суду із даним позовом. Вказав, що в період квітнятравня 2013 року між ним та
відповідачами в с.Велика Кісниця, Ямпільського району, Вінницької області були укладені у простій письмовій
формі договори купівліпродажу майна, що належать їм на праві власності згідно Свідоцтв про право власності
на  майнові  частки  членів  колективного  сільськогосподарського  підприємства,  яке  знаходиться  у  пайовому
фонді  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця,  Ямпільського  району,  Вінницької  області.  За  продаж  майна
відповідачі отримала кошти, відповідно до розміру їх часток. За домовленістю з відповідачами, договори мали
бути  посвідчені  нотаріально.  Відповідачі  мали  особисто  з'явитися  в  нотаріальну  контору  для  посвідчення
договорів,  а  також  виготовити  відповідну  технічну  документацію  на  об'єкти.  На  даний  час  відповідачі
відмовляються  прибути  до  нотаріальної  контори  за  різних  причин  (проживання  в  іншому  місці,  хвороби,
відсутність  коштів)  і  не  бажають  виготовити  технічну  документацію,  у  зв'язку  з  чим  позивач  не  може
належним  чином  оформити  своє  право  на  дане  нерухоме  майно,  що  визначене  згідно  протоколу №1  зборів
власників майнових сертифікатів ТОВ «Великокісницьке» с.Велика Кісниця, Ямпільського району, Вінницької
області від 22.02.20132 року на суму 586600 грн 00 коп, а саме:

корівник №5, АДРЕСА_2, вартістю 10791 грн., корівник №6, розташований в АДРЕСА_1,  вартістю 9820 грн.,
корівник №7, розташований в АДРЕСА_3, вартістю 847 грн.,

корівник №8, розташований в АДРЕСА_4, вартістю 29095 грн.,

корівник №9, розташований в АДРЕСА_5, вартістю 25045 грн.,

корівник №10, розташований в АДРЕСА_6, вартістю 25948 грн.,

корівник №11, розташований в АДРЕСА_7, вартістю 26128 грн.,
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корівник №12, розташований в АДРЕСА_8, вартістю 27448 грн.,

гараж, розташований в АДРЕСА_9, вартістю 14343 грн.,

свинарник, розташований в АДРЕСА_10, вартістю  4999 грн.,

свинарник, розташований в АДРЕСА_11, вартістю 3000 грн.,

свинарник, розташований в АДРЕСА_12, вартістю 2889 грн.,

молочний блок,  розташований в АДРЕСА_13, вартістю 17758 грн.,

санітарний пропускник, розташований в АДРЕСА_14, вартістю 15796 грн.,

майстерня і мийка машин, розташовані в АДРЕСА_15, вартістю 20910 грн.,

гараж, розташований в АДРЕСА_16,  вартістю 7266 грн.,

критий піднавіс, розташований в АДРЕСА_17 вартістю 21691 грн.,

будинок, розташований в АДРЕСА_18, вартістю 3164 грн.,

КПП, розташований в АДРЕСА_19, вартістю 1415 грн.,

склад, розташований в АДРЕСА_20, вартістю 300 грн.,

мініцегельний завод, розташований в АДРЕСА_21, вартістю 11029 грн.,

телятник №5, розташований в АДРЕСА_22, вартістю 22195 грн.,

телятник №6, розташований в АДРЕСА_23, вартістю 18746 грн.,
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телятник №7, розташований в АДРЕСА_24, вартістю 17090 грн.,

телятник №8, розташований в АДРЕСА_25, вартістю 21422 грн.,

жилий дім, розташований в АДРЕСА_26, вартістю 8432 грн.,

склади, розташовані в АДРЕСА_27, вартістю 1018 грн.,

критий піднавіс, розташований в АДРЕСА_28, вартістю 9175 грн.,

стоянка техніки, розташована в АДРЕСА_29 вартістю 16257 грн.,

майстерня, розташована в АДРЕСА_30, вартістю 4412 грн.,

будівля, розташована в АДРЕСА_31, вартістю  2116 грн.,

критий піднавіс,  розташований в АДРЕСА_32, вартістю 7518 грн.,

критий піднавіс,  розташований в АДРЕСА_33, вартістю 3498 грн.,

критий піднавіс,  розташований в АДРЕСА_34, вартістю 3995 грн.,

зерносклад,  розташований в АДРЕСА_35,  вартістю 5000 грн.,

склад,  розташований в АДРЕСА_36,  вартістю  1818 грн.,

вагова,  розташована в АДРЕСА_37,  вартістю 2000 грн.,

огорожа,  розташована в АДРЕСА_38,  вартістю 2000 грн.,

сторожова,  розташована в АДРЕСА_39,  вартістю 1411 грн.,
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тютюносушильний комплекс, розташований в АДРЕСА_40, вартістю 10000 грн.,

будинок,  розташований в АДРЕСА_40, вартістю 2445 грн.,

навіс,  розташований в АДРЕСА_40, вартістю  1100 грн.,

склад,  розташований в АДРЕСА_40, вартістю 3079 грн.,

телятник №7,  розташований в АДРЕСА_41, вартістю 11892 грн.,

всього  на суму 466929 грн. 00 коп.(чотириста шістдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) грн. 00 коп.
Тому він змушений звернутися до суду із даним позовом і просить суд задоволити його в повному об'ємі.

          Представник позивача ОСОБА_310 в судове засідання не з'явився. Надав суду заяву, в якій просив справу
слухати в його відсутність. Позовні вимоги підтримує. Просив задоволити їх в повному об'ємі.

                   Відповідач, він же представник відповідачів, ОСОБА_149 в судове засідання не з'явився. Надав суду
заяву,  в  якій  просив  справу  слухати  в  його  відсутність.  Позовні  вимоги  визнає.  Не  заперечує  проти  їх
задоволення.

                   Відповідач, він же представник відповідачів, ОСОБА_204 в судове засідання не з'явився. Надав суду
заяву,  в  якій  просив  справу  слухати  в  його  відсутність.  Позовні  вимоги  визнає.  Не  заперечує  проти  їх
задоволення.

          Відповідач, вона же представник відповідачів, ОСОБА_229 в судове засідання не з'явилася. Надала суду
заяву,  в  якій  просила  справу  слухати  в  її  відсутність.  Позовні  вимоги  визнає.  Не  заперечує  проти  їх
задоволення.

          Відповідач, він ж представник відповідачів, ОСОБА_211в судове засідання не з'явився. Надав суду заяву,
в якій просив справу слухати в його відсутність. Позовні вимоги визнає. Не заперечує проти їх задоволення.
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                   Представник  відповідача Великокісницької  сільської  ради Ямпільського  району, Вінницької  області
ОСОБА_147 в судове засідання не з'явилася. Надала суду заяву, в якій просила справу слухати в її відсутність.
Позовні вимоги визнає. Не заперечує проти їх задоволення.

          Вивчивши надані матеріали справи, суд приходить до висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають
до задоволення.

                    Із  наданих  документів  встановлено,  що  між  сторонами  було  укладено  у  простій  письмовій  формі
договори  купівліпродажу  майна,  що  належить  відповідачам  на  праві  власності  згідно  Свідоцтв  про  право
власності  на  майнові  частки  членів  колективного  сільськогосподарського  підприємства,  яке  знаходиться  у
пайовому фонді КСП «Промінь» с.Велика Кісниця, Ямпільського району, Вінницької області, а саме:

ОСОБА_2, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011131, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  206  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  103  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №186  від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_311, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010698,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  04.01.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1033  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  516  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№187 від 23.04.2012 року;  

ОСОБА_4,    майно, що  належить  йому  згідно  Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №012021,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1648  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  824  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№188 від  23.04.2012 року;  
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ОСОБА_5, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011666, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  07.03.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2571  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1285  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №189 від
23.04.2012 року  

ОСОБА_6, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії ВІ ХХVІІ   №010073  виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  28.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 2117  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1058  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №190 від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_7, майно, що належить  їй  згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010072, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1491  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1491  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №191 від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_8, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010670, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  29.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  139  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  69  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №192  від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_9, майно, що належить  їй  згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010197, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1411  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  705  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №193  від
23.04.2012 року;  
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ОСОБА_10,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010018,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  31.10.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 5092 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 2546 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№194 від 23.04.2012 року;  

ОСОБА_11,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010309,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1946  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  973  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№195 від 23.04.2012 року;  

ОСОБА_12, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010308,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1147  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  573  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №196  від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_13, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010842,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  1424  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  710  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №197  від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_14, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №012215, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  23.04.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  186  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  93  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №198  від
23.04.2012 року;  
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ОСОБА_15,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011310,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 16.05.2002 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена  розміром  422  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  211  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№199 від 23.04.2012 року;  

ОСОБА_16  майно,  що  належить  йому  згідно  Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010688,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  02.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3159 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1579 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№200 від 23.04.2012 року;  

ОСОБА_17, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010771, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  16.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1013  грн.  00  коп.,  купівля продаж вчинена  за  506  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу № 201  від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_18, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011946, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  07.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  122  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  61  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №202  від
23.04.2012 року  

ОСОБА_19,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010263,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1452  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  726  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№203 від 23.04.2012 року;  
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ОСОБА_20,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010596,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2293 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1146 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№204 від 23.04.2012 року;  

ОСОБА_21,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010720,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  10.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  249  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  124  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№205 від 23.04.2012 року;  

ОСОБА_22, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010179, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  818  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  409  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №206  від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_23,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010178,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2118 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1059 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№207 від 23.04.2012 року;  

ОСОБА_24,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010963,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  06.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2299 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1149 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№208 від 23.04.2012 року;  
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ОСОБА_25, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011591, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  27.01.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1842  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  921  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №209  від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_26, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010145, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  10.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1472  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  736  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №210  від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_27, майно що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010222,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1239  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  619  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №211  від
23.04.2012 року;  

ОСОБА_28,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010313,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2408 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1204 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№212 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_29,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011948,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  07.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1929  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  964  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№213 від  24.04.2012 року;  
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ОСОБА_30, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010578, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1241  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  620  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №214  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_31,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010105,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1482  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  741  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№215 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_32, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010314, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1029  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  514  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №216  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_33, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010949,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  04.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1157  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  578  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №217  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_34,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010306,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  941  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  470  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№218 від 24.04.2012 року;  
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ОСОБА_35, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010216,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1722  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  861  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №219  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_36,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010307,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1862  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  931  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№220 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_37, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010062, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1754  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  877  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №221  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_38,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010063,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  28.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2530 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1265 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№222 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_39, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010045, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  26.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1028  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  514  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №223  від
24.04.2012 року;  
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ОСОБА_40, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010143,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  10.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  636  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  318  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №224  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_41,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010732,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1457  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  728  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№225 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_42, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010068,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1295  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  647  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №226  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_43,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010101,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена  розміром  1250  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  625  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№227 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_44,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011214,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.03.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3009 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1504 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№228 від 24.04.2012 року;  
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ОСОБА_45, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011213, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.03.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2084  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1042  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №229 від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_46,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010833,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1728  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  864  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№230 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_47, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010832,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1089  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  544  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №231  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_48,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010531,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с. Велика Кісниця
визначена  розміром  1621  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  810  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№232 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_49, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010532,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2414  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1057  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №233 від
24.04.2012 року;  
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ОСОБА_50, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010568,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1602  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  801  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №234  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_51,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010796,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  17.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1061  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  530  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№235 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_52,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010409,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2936 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1468 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№236 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_53, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010410, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1546  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  773  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №237  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_54,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011068,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  730  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  365  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№238 від 24.04.2012 року;  
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ОСОБА_55, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011222,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.03.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1807  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  903  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №239  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_56,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010215,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 3423 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1711 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№240 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_57,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №012018,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  20.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена  розміром  1073  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  536  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№241 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_58, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012019,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  773  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  386  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №242  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_59, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010261, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  285  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  142  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №243  від
24.04.2012 року;  
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ОСОБА_60,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010837,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 58 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 29 грн. 00 коп., договір купівліпродажу №244
від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_61, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010795, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  17.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1027  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  513  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №245  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_62,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011026,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 12.02.2002 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 2704 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1352 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№246 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_63, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010679, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  02.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1667  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  833  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №247  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_312, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011817,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  02.12.2004  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 109 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 54 грн. 00 коп., договір купівліпродажу №248
від 24.04.2012 року;  
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ОСОБА_65, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011408,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  18.07.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1184  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  592  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №249  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_66, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010117,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1408  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  704  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №250  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_67, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010475, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  981  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  490  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №251  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_68, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010470, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2330  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1165  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №252 від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_69,  майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010488,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1833  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  916  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №253  від
24.04.2012 року;  
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ОСОБА_70, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010580,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  62  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  31  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №254  від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_71,  майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010902,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  29.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2455  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1227  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №255 від
24.04.2012 року;  

ОСОБА_72,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010268,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3271 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1635 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№256 від 24.04.2012 року;  

ОСОБА_73, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011929, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  06.03.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1986  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  984  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №257  від
25.04.2012 року;  

ОСОБА_74, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010785, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  16.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  1131  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  565  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №258  від
25.04.2012 року;  
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ОСОБА_75,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №012232,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  24.04.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1924  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  962  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№259 від 25.04.2012 року;  

ОСОБА_76,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010198,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  286  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  143  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№260 від 25.04.2012 року;  

ОСОБА_77,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №012229,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 24.04.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена  розміром  484  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  242  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№261 від 25.04.2012 року;  

ОСОБА_78,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010535,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 2300 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1150 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№262 від 25.04.2012 року;  

ОСОБА_79,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011094,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 21.02.2002 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена  розміром  724  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  362  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№263 від 25.04.2012 року;  
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ОСОБА_80,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010211,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2123 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1061 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№264 від 25.04.2012 року;  

ОСОБА_81, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010495,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 2937  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1468  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №265 від
25.04.2012 року;  

ОСОБА_82, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011937, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.09.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  1908  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  954  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №266  від
25.04.2012 року;  

ОСОБА_83,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011934,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  06.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  384  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  192  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№267 від 25.04.2012 року;  

ОСОБА_84,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010792,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  17.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3028 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1511 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№268 від 25.04.2012 року;  
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ОСОБА_85, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011550, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.01.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1228  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  614  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №269  від
25.04.2012 року;  

ОСОБА_86,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010419,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 192 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 96 грн. 00 коп., договір купівліпродажу №270
від 25.04.2012 року;  

ОСОБА_87, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011095,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  99  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  49  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №271  від
25.04.2012 року;  

ОСОБА_88, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011058,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  941  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  470  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №272  від
25.04.2012 року;  

ОСОБА_89,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011945,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  07.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1467  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  733  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№273 від 25.04.2012 року;  
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ОСОБА_90,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010418,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району Вінницької області 19.   12.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1683  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  841  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№274 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_91, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010948, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  04.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  783  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  391  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №275  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_92,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010430  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 20.12.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена  розміром  1060  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  530  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№276 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_93,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010206,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3558 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1779 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№277 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_94, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010207, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  02.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1185  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  592  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №278  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_95, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010413, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2343  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1171  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №279 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_96, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010092,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  29.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3287  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1643  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №280 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_97,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010573,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  285  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  142  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№281 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_98, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010572,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  184  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  92  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №282  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_99, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010193,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2106  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1053  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №283 від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_313, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010486,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1254  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  627  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №284  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_101, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010417,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1423  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  711  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№285 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_314, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010415,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1614  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  807  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №286  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_103, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010243,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена  розміром  214  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  107  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№287 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_104, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010242,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1607  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  803  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№288 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_105, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011119,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 22.02.2002 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена  розміром  1855  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  927  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№289 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_106, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011120,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  22.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1677  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  838  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №290  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_107, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012004,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1226  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  613  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№291 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_108, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012005,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  125  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  62  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №292  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_109, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010988,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  11.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2893 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1146 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№293 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_110, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010999,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  11.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2226  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1113  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №294 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_111, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010938,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  04.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  423  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  211  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №295  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_112, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010349,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1391  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  695  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №296  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_113, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010838,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  464  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  232  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№297 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_114, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010353,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  298  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  149  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №298  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_115, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010350,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 2807 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1403 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№299 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_116, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010505,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  824  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  412  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№300 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_117, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011297,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  10.05.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  237  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  118  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №301  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_118, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010589,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2069 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1034 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№302 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_119, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010647,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2024  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1012  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №303 від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_120,  майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010050,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  26.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  934  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  467  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №304  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_121, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010320,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1149  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  574  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№305 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_122, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010321,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  265  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  132  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №306  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_123, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011983,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 195 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 97 грн. 00 коп., договір купівліпродажу №307
від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_124, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010920,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  01.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  825  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  412  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №308  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_125, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011976,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  10.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  154  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  77  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №309  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_3, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010922,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  01.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2643  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1321  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №310 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_126,  майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010412,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1764  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  882  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №311  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_127, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010037,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1451  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  725  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№312 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_128, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010493,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2984 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1492 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№313 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_129, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010604,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  27.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1580  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  790  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №314  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_130, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011273,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  09.04.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1945  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  972  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№315 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_131, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010714,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  09.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  715  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  357  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №316  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_132, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011848,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  29.06.2005  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1510  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  755  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №317  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_133, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010542,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1270  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  653  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №318  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_134, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011041,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1964  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  982  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№319 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_135 майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010256,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.01.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  198  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  99  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №320  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_136, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010431,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  36  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  18  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №321  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_137, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010241,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1248  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  624  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №322  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_138, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010221,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  225  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  112  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№323 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_139, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010356,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  425  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  212  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №324  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_140, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010235,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2793  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1396  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №325 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_141, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010234,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  667  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  333  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№326 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_142, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010678,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  02.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2101 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1050 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№327 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_143,  майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012052,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  12.04.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  790  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  395  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №328  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_144, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012053,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.04.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1048  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  524  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№329 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_145, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010861,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  22.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена  розміром  1951  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  975  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№330 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_146, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010860,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  22.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  273  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  136  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №331  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_147, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010001,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 29.10.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена  розміром  1090  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  545  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№332 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_148, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011080,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  18.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  1638  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  819  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №333  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_149, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011079,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  18.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1292  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  646  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№334 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_150, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010172,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 4447  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  2223  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №335 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_151, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010951,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  05.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1474  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  737  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №336  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_152, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010031,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  08.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1689  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  844  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№337 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_153, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010606,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3018 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1509 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№338 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_154, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010254,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  173    грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  86  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №339  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_155, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010755,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 2560 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1280 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№340 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_156, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010761,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  968  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  484  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №341  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_157, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010762,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2431 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1215 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№342 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_158, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010384,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1845  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  922  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№343 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_159, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010383,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1595  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  797  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №344  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_160, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010482,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1765  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  882  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№345 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_161, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011267,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  09.04.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2327 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1163 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№346 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_162, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010480,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2643 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1321 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№347 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_163, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010481,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1838  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  919  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №348  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_164, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010935,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  04.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1210  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  605  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №349  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_165, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010408,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  28.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 167 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 83 грн. 00 коп., договір купівліпродажу №350
від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_166, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011539,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  03.01.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1230  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  615  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №351  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_167, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011108,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2221  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1110  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №352 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_168, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011575,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.01.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3111  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1555  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №353 від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_169, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011126,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  22.02.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1446  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  723  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №354  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_170, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011128,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  22.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1021  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  510  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№355 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_171, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011125,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  22.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2121 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1060 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№356 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_172, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010056,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  27.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1330  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  665  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №357  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_173, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012012,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1535  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  767  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №358  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_174, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010190,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1129  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  564  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №359  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_175, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011056,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  441  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  220  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №360  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_176, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010817,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.01.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  280  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  140  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №361  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_177, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010448,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1167  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  583  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№362 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_178, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011074,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2361 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1180 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№363 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_179, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011073,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2370  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1185  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №364 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_180, майно що належить йому  згідно Свідоцтва  про право  власності  на майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011576,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.01.2003  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 78грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 39 грн. 00 коп., договір купівліпродажу №365
від 30.04.2012 року;

ОСОБА_181, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011577,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.01.2003  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3247 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1623 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№366 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_182, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010473,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  632  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  316  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №367  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_183, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010483,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  286  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  143  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№368 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_184, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010933,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  01.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1594  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  797  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №369  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_185, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010208,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1880  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  940  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№370 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_186, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011185,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.03.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1151  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  575  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №371  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_187, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010961,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1117  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  558  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №372  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_188, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010944,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  04.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  583  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  291  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №373  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_189, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010536,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1800  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  900  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №374  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_190, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010701,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  04.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2651 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1325 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№375 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_191, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010653,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  364  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  182  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №376  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_192, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011393,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.06.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2153 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1076 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№377 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_193, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010972,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1533  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  766  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №378  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_194, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010956,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  06.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  830  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  415  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№379 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_195, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010429,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2582  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1291  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №380 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_196, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010563,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1661  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  830  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №381  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_197, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010457,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 20.12.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена  розміром  448  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  224  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№382 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_198, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010424,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  570  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  285  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №383  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_199, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010485,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2435 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1217 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№384 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_200, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010895,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3665  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1832  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №385 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_201, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010724,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1869  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1434  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №386 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_202, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010348,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1569  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  784  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №387  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_203, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010561,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1585  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  792  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №388  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_204, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011118,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  22.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2107 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1053 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№389 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_205, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010125,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  10.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2245  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1122  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №390 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_206, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010237,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3508 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1754 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№391 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_207, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011064,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  269  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  134  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №392  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_208, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010012,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 31.10.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 2534 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1267 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№393 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_209, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010014,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  31.10.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3371  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1685  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №394 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_210, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010177,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1155  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  577  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №395  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_211, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012223,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  23.04.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1368  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  684  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№396 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_212, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010529,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3046  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1523  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №397 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_213, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010686,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  02.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 2769  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1384  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №398 від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_214, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010687,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  02.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 4550 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 2275 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№399 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_215, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010283,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 2659 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1329 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№400 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_216, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010236,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2165  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1082  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №401 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_217, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010284,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1742  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  871  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №402  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_218, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010120,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 2385  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1192  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №403 від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_219, майно що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010202,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1715  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  857  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №404  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_220, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011037,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  264  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  132  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№405 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_221, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011092,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  926  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  463  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №406  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_222, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011165,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  27.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  369  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  184  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №407  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_223, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010818,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  208  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  104  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №408  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_224, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011229,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1733  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  866  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №409  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_225, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010518,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1768  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  884  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №410  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_226, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011552,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.01.2003  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  253  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  126  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№411 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_227, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011553,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.01.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  997  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  498  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №411а  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_228, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010373,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1848  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  924  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№412 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_229, майно що, належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010377,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1786  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  893  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №413  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_230, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010379,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 2287 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1143 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№414 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_231, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010370,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  349  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  174  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№415 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_232, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010366,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  91  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  45  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №416  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_233, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010649,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  607  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  303  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №417  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_234, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011836,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.03.2005  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1931  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  965  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №418  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_235, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011834,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  10.03.2005  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  640  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  320  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №419  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_236, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011835,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  10.03.2005  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 58 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 29 грн. 00 коп., договір купівліпродажу №420
від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_237, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010171,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 2651  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1325  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №421 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_238, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011078,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1398  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  699  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№422 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_239, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011957,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  09.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1473  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  736  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №423  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_240, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011956,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  09.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1407  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  703  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№424 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_241, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010877,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1344  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  672  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №425  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_242, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012216,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 23.04.2012 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена  розміром  1381  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  690  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№426 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_243, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010100,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2914 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1457 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№427 від 30.04.2012 року  
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ОСОБА_244, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010231,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  673  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  336  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №428  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_245, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011941,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  07.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  371  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  185  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №429  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_246, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010979,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  07.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  980  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  490  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№430 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_247, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010978,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  07.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  200  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  100  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №431  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_248, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010187,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2765  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1382  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №432 від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_249, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010476,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1478  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  739  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №433  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_250, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010478,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  267  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  133  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№434 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_251, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010467,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  456  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  228  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№435 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_252, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010569,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  687  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  343  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №436  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_253, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012221,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  29.04.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2983 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1491 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№437 від 30.04.2012 року;  
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ОСОБА_254, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010725,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  335  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  167  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №438  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_255, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010739,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2968 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1484 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№439 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_256, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010108,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2636  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1318  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №440 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_315, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010109,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  114  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  57  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №441  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_316, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010709,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  09.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром  816  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  408  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №477  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_259, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010118,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1537  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  768  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №478  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_260, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010228,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1752  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  876  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№479 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_261, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010748,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  886  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  443  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №481  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_262, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010749,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1313  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  656  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№482 від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_263, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010281,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1201  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  600  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №483  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_264, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010844,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  374  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  187  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №483а  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_265, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010864,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  23.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 93 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 46 грн. 00 коп., договір купівліпродажу №486
від 30.04.2012 року;  

ОСОБА_266, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010184,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  353  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  176  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №487  від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_266, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010251,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3362  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1681  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №488 від
30.04.2012 року;  

ОСОБА_267, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010339,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1856  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  928  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №490  від
30.04.2012 року;  
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ОСОБА_268, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010422,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 4019 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 2009 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№506 від 08.05.2012 року;  

ОСОБА_269, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012235,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  25.04.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2787 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1393 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№514 від 08.05.2012 року;  

ОСОБА_270, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010128,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  10.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  450  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  225  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№516 від 08.05.2012 року;  

ОСОБА_271, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010953,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  25  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  12  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №517  від
08.05.2012 року;  

ОСОБА_272, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010781,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  16.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1092  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  546  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №518  від
08.05.2012 року;  
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ОСОБА_273, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010220,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 12.12.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 3100 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1550 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№521 від 08.05.2012 року;  

ОСОБА_274, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010245,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1236  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  618  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№522 від 08.05.2012 року;  

ОСОБА_275, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010201,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1763  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  881  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№526 від 10.05.2012 року;  

ОСОБА_276, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010185,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  943  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  471  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №527  від
10.05.2012 року;  

ОСОБА_277, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012244,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  26.04.2012  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  537  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  268  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №533  від
10.05.2012 року;  



17.02.2015 Єдиний державний реєстр судових рішень

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34108844 63/136

ОСОБА_278, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010667,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  29.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  412  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  206  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №538  від
10.05.2012 року;  

ОСОБА_279, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010753, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  336  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  168  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №539  від
10.05.2012 року;  

ОСОБА_280, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010669,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  29.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 104 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 54 грн. 00 коп., договір купівліпродажу №540
від 10.05.2012 року;  

ОСОБА_281, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010494,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  309  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  154  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №541  від
10.05.2012 року;  

ОСОБА_2, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011131,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  206  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  103  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №544  від
10.05.2012 року;  
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ОСОБА_282, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012068,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  28.08.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1986  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  993  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№553 від 10.05.2012 року;  

ОСОБА_283, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010855,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2860 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1430 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№554 від 10.05.2012 року;  

ОСОБА_284, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012069,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.08.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  683  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  341  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №555  від
10.05.2012 року;  

ОСОБА_285, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011156,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2337 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1168 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№556 від 10.05.2012 року;  

ОСОБА_286, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011953,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  07.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1545грн. 00 коп.,купіляпродаж вчинена за 772 грн. 00 коп.,  договір купівліпродажу №562
від 11.05.2012 року;



17.02.2015 Єдиний державний реєстр судових рішень

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34108844 65/136

ОСОБА_287, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011999,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  684  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  342  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №564  від
11.05.2012 року;  

ОСОБА_288, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010801,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2230  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1115  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №569 від
11.05.2012 року;  

ОСОБА_317, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010849,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  82  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  41  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу  №570  від
11.05.2012 року;  

ОСОБА_290, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012290,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  11.05.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1362  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  681  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№572 від 11.05.2012 року;  

ОСОБА_291, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010363,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1849  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  924  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №575  від
11.05.2012 року;  
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ОСОБА_292, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010362,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3321 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1660 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№576 від 11.05.2012 року;  

ОСОБА_293, майно що належить йому  згідно Свідоцтва  про право  власності  на майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010036,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3418 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1709 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№580 від 14.05.2012 року;  

ОСОБА_294, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010033,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1409  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  704  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №581  від
14.05.2012 року;  

ОСОБА_295, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010884,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 24.01.2002 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена  розміром  1878  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  939  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№582 від 14.05.2012 року;  

ОСОБА_296, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011122,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  22.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  490  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  245  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №586  від
14.05.2012 року;  
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ОСОБА_297, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП (майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ №01, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  14.05.2012  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2562  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1281  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №593 від
14.05.2012 року;  

ОСОБА_298, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012277,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  10.05.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1314  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  657  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№594 від 14.05.2012 року;  

ОСОБА_299, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010620,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  27.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1812  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  906  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №596  від
15.05.2012 року;  

ОСОБА_300,   майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010619,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2780 грн. 00 коп., купівля продаж вчинена за 1390 грн. 00 коп., договір купівліпродажу
№597 від 15.05.2012 року;  

ОСОБА_301, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010851,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2504  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1252  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №600 від
15.05.2012 року;  
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ОСОБА_302, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010910,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  29.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1765  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  882  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№604 від 16.05.2012 року;  

ОСОБА_303, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010737,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1605  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  802  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№605 від 17.05.2012 року;  

ОСОБА_304, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010736,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2547  грн.  00 коп.,  купівля продаж вчинена  за  1273  грн.  00 коп.,  договір  купівліпродажу №606 від
17.05.2012 року;  

ОСОБА_305, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010450,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1824  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  912  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №607  від
17.05.2012 року;  

ОСОБА_306, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011070,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  675  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  337  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №608  від
17.05.2012 року;  
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ОСОБА_307, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011071,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  662  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  331  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№609 від 17.05.2012 року;  

ОСОБА_119, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010558,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром  1573  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  786  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу №610  від
17.05.2012 року;  

ОСОБА_308, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010347,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена  розміром  1413  грн.  00  коп.,  купівля  продаж  вчинена  за  706  грн.  00  коп.,  договір  купівліпродажу
№613 від 17.05.2012 року.  

Відповідачі отримали від ОСОБА_1 кошти, відповідно до розміру їх часток, та зобов'язалися належним чином
оформити  договори  купівліпродажу.  Тобто  позивач  взяті  на  себе  зобов'язання  виконав,  відповідачі  в  свою
чергу взяті на себе зобов'язання не виконали, а саме  не оформили належним чином договори купівлі продажу
нотаріально, а також не виготовили технічну документацію на майно.

                    Відповідно  ст.220  ЦК  України  у  разі  недодержання  сторонами  вимоги  закону  про  нотаріальне
посвідчення  договору  такий  договір  є  нікчемним.  Якщо  сторони  домовилися  щодо  усіх  істотних  умов
договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але
одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому
разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843258/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843258
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                   Відповідно ч.1  ст.61 ЦПК України обставини,  які  визнані  сторонами, можуть не доказуватися перед
судом, якщо проти цього не заперечують сторони і в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин
та добровільності їх визнання.

Враховуючи ту обставину, що позивач не має можливості в позасудовому порядку реалізувати свої права на
майно,  крім  того,  обставини  справи  визнані  сторонами,  і  в  порядку  ст.61  ЦПК  України  не  підлягають
доказуванню,  суд  вважає  доведеними  обставини,  на  які  позивач  посилається  як  на  підставу  своїх  позовних
вимог.

          В зв'язку із вище викладеним, суд вважає необхідним визнати дані договори купівліпродажу дійсними,
тобто  задоволити  вимоги  позивача,  і  визнати  за  ним  право  власності  на майно,  яке  знаходиться  у  пайовому
фонді КСП «Промінь» с.Велика Кісниця, Ямпільського району, Вінницької області.

          Керуючись ст..ст.10, 11, 60, 61, 212, 213, 214, 215 ЦПК України і на підставі ст.ст.220, 325, 328, 334,638
655657, 662 ЦК України, суд

В И Р І Ш И В :

Заявлені позовні вимоги задоволити.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №186  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_2,  що  належить  йому  згідно  Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена  КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011131,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 206 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №187  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_311, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010698,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  04.01.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1988/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1988
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1987/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1987
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1767/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1767
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843730/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843730
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843737/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843737
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843370/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843370
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843258/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843258
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843380/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843380
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1823/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1823
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1823/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1823
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843374/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843374
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1822/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1822
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1989/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1989
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1766/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1766
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843712/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843712
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1823/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1823
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1990/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1990
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визначена розміром 1033 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №188  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_4,    майно, що  належить  йому  згідно  Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №012021,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1648 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №189  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_5, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011666, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  07.03.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2571 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №190  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_6, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії ВІ ХХVІІ   №010073  виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  28.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 2117 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №191  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_7, майно, що належить  їй  згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010072, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1491 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №192  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_8, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010670, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
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району,  Вінницької  області  29.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 139 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №193  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_9, майно, що належить  їй  згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010197, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1411 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №194  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_10,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010018,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  31.10.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 5092 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №195  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_265 Дорофієм Савичем, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий
сертифікат члена КСП (майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ №010309, виданий Великокісницькою сільською
радою  Ямпільського  району,  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика
Кісниця визначена розміром 1946 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №196  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_12, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010308,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1147 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №197  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_13, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
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(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010842,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 1424 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №198  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_14, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №012215, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  23.04.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 186 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №199  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_15,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011310,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 16.05.2002 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 422 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №200  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_16  майно,  що  належить  йому  згідно  Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010688,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  02.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3159 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №201  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_17, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010771, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  16.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1013 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №202  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
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ОСОБА_18, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011946, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  07.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 122 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №203  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_19,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010263,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1452 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №204  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_20,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010596,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2293 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №205  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_21,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010720,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  10.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 249 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №206  від  23.04.2013  року,  укладеного  між  ОСОБА_1
ОСОБА_318  ОСОБА_319,  майно,  що  належить  їй  згідно  Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий
сертифікат члена КСП (майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ  №010179, виданий Великокісницькою сільською
радою  Ямпільського  району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика
Кісниця визначена розміром 818 грн. 00 коп.  дійсним.



17.02.2015 Єдиний державний реєстр судових рішень

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34108844 75/136

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №207  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_23,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010178,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2118 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №208  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_24,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010963,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  06.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2299 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №209  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_25, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №011591, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  27.01.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1842 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №210  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_26, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010145,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  10.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1472 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №211  від  23.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_27, майно що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010222,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1239 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №212  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_28,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010313,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2408 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №213  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_29,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011948,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  07.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1929 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №214  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_30, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010578,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1241 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №215  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_31,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010105,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1482 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №216  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_32, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010314,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1029 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №217  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_33, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010949,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  04.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1157 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №218  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_34,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010306,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 941 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №219  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_35, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010216,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1722 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №220  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_36,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010307,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1862 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №221  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_37, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010062, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1754 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №222  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_38,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010063,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  28.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2530 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №223  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_39, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010045, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  26.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1028 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №224  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_40, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010143,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  10.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 636 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №225  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_41,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010732,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1457 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №226  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_42, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010068,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1295 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №227  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_43,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010101,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 1250 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №228  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_44,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011214,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.03.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3009 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №229  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_45, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011213,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.03.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2084 грн. 00 коп. дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №230  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_46,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010833,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1728 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №231  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_47, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010832,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1089 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №232  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_48,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010531,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с. Велика Кісниця
визначена розміром 1621 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №233  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_49, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010532,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2414 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №234  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_50, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010568,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1602 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №235  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_51,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010796,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  17.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1061 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №236  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_52,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010409,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2936 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №237  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_53, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010410, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1546 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №238  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_54,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011068,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 730 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №239  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_55, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011222,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.03.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1807 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №240  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_56,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010215,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 3423 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №241  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_57,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012018,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  20.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 1073 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №242  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_58, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012019,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 773 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №243  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_59, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010261, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 285 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №244  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_60,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010837,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 58 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №245  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_61, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010795, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  17.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1027 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №246  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_62,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011026,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 12.02.2002 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 2704 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №247  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_63, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010679,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  02.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1667 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №248  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_312, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011817,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  02.12.2004  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 109 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №249  від  24.04.2013  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_65, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011408,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  18.07.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1184 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №250  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_66, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010117,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1408 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №251  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_67, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010475,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 981 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №252  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_68, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010470,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2330 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №253  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_69, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010488,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1833 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №254  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_70, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010580,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 62 грн. 00 коп.  дійсним.  

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №255  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_71,  майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010902,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  29.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2455 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №256  від  24.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_72,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010268,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3271 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №257  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_73, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011929,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.03.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1986 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №258  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_74, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010785,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  16.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 1131 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №259  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_75,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012232,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  24.04.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1924 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №260  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_76,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010198,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 286 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №261  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_77,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012229,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 24.04.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 484 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №262  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_78,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010535,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 2300 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №263  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_79,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011094,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 21.02.2002 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 724 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №264  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_80,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010211,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2123 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №265  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_81, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010495,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 2937 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №266  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_82, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011937,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.09.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 1908 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №267  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_83,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011934,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  06.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 384 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №268  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_84,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010792,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  17.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3028 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №269  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_85, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011550,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.01.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1228 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №270  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_86,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010419,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 192 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №271  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_87, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011095,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 99 грн. 00 коп.  дійсним.  
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №272  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_88, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011058,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 941 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №273  від  25.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_89,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №011945,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  07.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1467 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №274  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_90,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010418,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району Вінницької області 19.   12.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с.Велика Кісниця
визначена розміром 1683 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №275  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_91, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010948, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  04.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 783 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №276  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_92,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ    №010430  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 20.12.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 1060 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №277  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_93,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010206,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3558 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №276  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_94, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010207,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  02.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1185 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №279  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_95, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010413,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2343 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №280  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_96, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010092,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  29.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3287 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №281  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_97,  майно, що  належить  йому  згідно Свідоцтва  про  право  власності  на  майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010573,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 285 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №282  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_98, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010572,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 184 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №283  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_99, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010193,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2106 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №284  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_313, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010486,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1254 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №285  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_101, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010417,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1423 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №286  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_314, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010415,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1614 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №287  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_103, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010243,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 214 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №288  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_104, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010242,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1607 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №289  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_105, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011119,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 22.02.2002 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 1855 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №290  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_106, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011120,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  22.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1677 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №291  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_107, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012004,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1226 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №292  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_108, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012005,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 125 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №293  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_109, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010988,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  11.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2893 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №294  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_110, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010999,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  11.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2226 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №295  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_111, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010938,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  04.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 423 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №296  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_112, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010349,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1391 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №297  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_113, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010838,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 464 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №298  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_114, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010353,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 298 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №299  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_115, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010350,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 2807 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №300  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_116, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010505,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 824 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №301  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_117, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011297,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  10.05.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 237 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №302  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_118, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010589,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2069 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №303  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_119, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010647,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2024 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №304  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_120,  майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010050,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  26.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 934 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №305  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_121, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010320,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1149 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №306  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_122, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010321,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 265 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №307  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_123, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011983,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 195 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №308  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_124, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010920,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  01.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 825 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №309  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_125, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011976,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  10.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 154 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №310  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_3, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010922,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  01.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2643 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №311  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_126,  майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010412,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1764 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №312  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_127, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010037,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1451 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №313  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_128, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010493,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2984 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №314  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_129, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010604,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  27.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1580 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №315  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_130, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011273,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  09.04.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1945 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №316  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_131, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010714,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  09.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 715 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №317  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_132, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011848,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  29.06.2005  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1510 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №318  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_133, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010542,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1270 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №319  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_134, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011041,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1964 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №320  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_135 майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010256,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.01.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 198 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №321  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_136, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010431,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 36 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №322  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_137, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010241,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1248 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №323  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_138, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010221,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 225 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №324  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_139, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010356,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 425 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №325  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_140, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010235,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2793 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №326  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_141, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010234,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 667 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №327  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_142, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010678,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  02.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2101 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №328  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_143,  майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012052,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  12.04.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 790 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №329  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_144, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012053,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.04.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1048 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №330  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_145, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010861,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  22.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 1951 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №331  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_146, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010860,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  22.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 273 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №332  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_147, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010001,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 29.10.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 1090 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №33  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_148, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011080,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  18.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 1638 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №334  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_149, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011079,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  18.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1292 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №335  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_150, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010172,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 4447 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №336  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_151, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010951,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  05.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1474 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №337  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_152, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010031,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  08.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1689 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №338  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_153, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010606,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3018 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №339  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_154, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010254,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 173  грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №340  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_155, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010755,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 2560 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №341  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_156, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010761,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 968 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №342  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_157, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010762,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2431 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №343  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_158, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010384,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1845 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №344  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_159, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010383,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1595 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №345  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_160, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010482,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1765 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №346  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_161, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011267,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  09.04.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2327 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №347  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_162, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010480,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2643 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №348  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_163, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010481,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1838 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №349  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_164, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010935,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  04.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1210 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №350  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_165, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010408,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  28.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 167 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №351  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_166, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011539,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  03.01.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1230 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №352  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_167, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011108,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2221 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №353  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_168, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011575,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.01.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3111 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №354  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_169, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011126,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  22.02.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1446 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №355  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_170, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011128,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  22.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1021 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №356  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_171, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011125,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  22.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2121 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №357  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_172, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010056,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  27.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1330 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №358  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_173, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012012,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1535 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №359  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_174, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010190,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1129 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №360  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_175, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011056,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 441 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №361  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_176, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010817,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.01.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 280 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №362  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_177, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010448,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1167 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №363  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_178, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011074,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2361 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №364  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_179, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011073,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2370 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №365  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_180, майно що належить йому  згідно Свідоцтва  про право  власності  на майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011576,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.01.2003  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 78грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №366  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_181, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011577,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.01.2003  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3247 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №367  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_182, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010473,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 632 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №368  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_183, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010483,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 286 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №369  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_184, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010933,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  01.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1594 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №370  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_185, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010208,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1880 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №371  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_186, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011185,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.03.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1151 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №372  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_187, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010961,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1117 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №373  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_188, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010944,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  04.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 583 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №374  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_189, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010536,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1800 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №375  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_190, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010701,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  04.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2651 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №376  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_191, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010653,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 364 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №377  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_192, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011393,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.06.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2153 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №378  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_193, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010972,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1533 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №379  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_194, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010956,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  06.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 830 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №380  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_195, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010429,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2582 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №381  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_196, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010563,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1661 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №382  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_197, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010457,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 20.12.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 448 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №383  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_198, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010424,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 570 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №384  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_199, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010485,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2435 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №385  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_200, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010895,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3665 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №386  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_201, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010724,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1869 грн. 00 коп.  дійсним.



17.02.2015 Єдиний державний реєстр судових рішень

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34108844 111/136

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №387  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_202, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010348,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1569 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №388  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_203, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010561,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1585 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №389  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_204, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011118,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  22.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2107 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №390  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_205, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010125,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  10.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2245 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №391  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_206, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010237,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3508 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №392  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_207, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011064,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 269 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №393  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_208, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010012,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 31.10.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 2534 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №394  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_209, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010014,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  31.10.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3371 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №395  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_210, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010177,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1155 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №396  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_211, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012223,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  23.04.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1368 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №397  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_212, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010529,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3046 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №398  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_213, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010686,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  02.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 2769 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №399  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_214, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010687,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  02.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 4550 грн. 00 коп.  дійсним.  

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №400  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_215, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010283,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 2659 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №401  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_216, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010236,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2165 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №402  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_217, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010284,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1742 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №403  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_218, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010120,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 2385 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №404  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_219, майно що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010202,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1715 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №405  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_220, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011037,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 264 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №406  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_221, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011092,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 926 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №407  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_222, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011165,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  27.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 369 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №408  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_223, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010818,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 208 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №409  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_224, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011229,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1733 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №410  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_225, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010518,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1768 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №411  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_226, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011552,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.01.2003  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 253 грн. 00 коп.  дійсним.



17.02.2015 Єдиний державний реєстр судових рішень

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34108844 116/136

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна №411а  від  30.04.2012  року,  укладеного  між ОСОБА_1  та
ОСОБА_227, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011553,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.01.2003  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 997 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №412  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_228, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010373,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1848 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №413  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_229, майно що, належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010377,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1786 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №414  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_230, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010379,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 2287 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №415  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_231, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010370,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 349 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №416  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_232, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010366,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 91 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №417  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_233, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010649,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 607 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №418  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_234, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011836,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.03.2005  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1931 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №419  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_235, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011834,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  10.03.2005  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 640 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №420  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_236, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011835,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  10.03.2005  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 58 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №421  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_237, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010171,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 2651 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №422  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_238, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011078,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1398 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №423  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_239, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011957,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  09.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1473 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №424  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_240, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011956,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  09.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1407 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №425  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_241, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010877,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  24.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1344 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №426  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_242, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012216,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 23.04.2012 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 1381 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №427  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_243, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010100,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2914 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №428  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_244, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010231,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 673 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №429  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_245, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011941,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  07.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 371 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №430  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_246, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010979,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  07.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 980 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №431  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_247, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010978,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  07.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 200 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №432  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_248, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010187,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2765 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №433  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_249, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010476,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1478 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №434  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_250, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010478,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 267 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №435  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_251, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010467,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 456 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №436  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_252, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010569,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 687 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №437  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_253, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012221,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  29.04.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2983 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №438  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_254, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010725,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 335 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №439  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_255, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010739,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2968 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №440  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_256, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010108,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2636 грн. 00 коп.  дійсним.



17.02.2015 Єдиний державний реєстр судових рішень

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34108844 122/136

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №441  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_315, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010109,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 114 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №477  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_316, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010709,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  09.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.  Велика  Кісниця  визначена
розміром 816 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №478  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_259, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010118,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  30.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1537 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №479  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_260, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010228,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1752 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №481  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_261, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010748,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 886 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №482  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_262, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010749,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1313 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №483  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_263, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010281,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1201 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна №483а  від  30.04.2012  року,  укладеного  між ОСОБА_1  та
ОСОБА_264, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010844,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 374 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №486  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_265, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010864,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району  Вінницької  області  23.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця
визначена розміром 93 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №487  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_266, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010184,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 353 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №488  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_266, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010251,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 3362 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №490  від  30.04.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_267, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010339,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1856 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №506  від  08.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_268, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010422,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 4019 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №514  від  08.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_269, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012235,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  25.04.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2787 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №516  від  08.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_270, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010128,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  10.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 450 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №517  від  08.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_271, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010953,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  06.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 25 грн. 00 коп.  дійсним.  

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №518  від  08.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_272, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010781,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  16.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1092 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №521  від  08.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_273, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010220,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 12.12.2001 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 3100 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №522  від  08.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_274, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010245,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  13.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1236 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №526  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_275, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010201,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  12.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1763 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №527  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_276, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010185,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  11.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 943 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №533  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_277, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012244,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  26.04.2012  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 537 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №538  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_278, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010667,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  29.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 412 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №539  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_279, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ   №010753, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 336 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №540  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_280, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010669,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  29.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 104 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №541  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_281, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010494,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 309 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №544  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_2, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011131,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 206 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №553  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_282, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012068,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  28.08.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1986 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №554  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_283, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010855,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2860 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №555  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_284, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №012069,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  28.08.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 683 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №556  від  10.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_285, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011156,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2337 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №562  від  11.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_286, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011953,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  07.03.2006  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1545грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №564  від  11.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_287, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011999,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.03.2006  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 684 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №569  від  11.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_288, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010801,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  17.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2230 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №570  від  11.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_317, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010849,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 82 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №572  від  11.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_290, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012290,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  11.05.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1362 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №575  від  11.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_291, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010363,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1849 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №576  від  11.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_292, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010362,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  19.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3321 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №580  від  14.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_293, майно що належить йому  згідно Свідоцтва  про право  власності  на майновий  сертифікат  члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010036,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.11.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 3418 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №581  від  14.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_294, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010033,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.11.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1409 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №582  від  14.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_295, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010884,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського району, Вінницької області 24.01.2002 року, частка в майні КСП «Промінь» с. Велика Кісниця
визначена розміром 1878 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №586  від  14.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_296, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011122,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  22.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 490 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №593  від  14.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_297, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП (майновий сертифікат) серії ВІ ХХVІІ №01, виданий Великокісницькою сільською радою Ямпільського
району  Вінницької  області  14.05.2012  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2562 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №594  від  14.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_298, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №012277,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  10.05.2012  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1314 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №596  від  15.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_299, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010620,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  27.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1812 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №597  від  15.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_300,   майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010619,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  27.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 2780 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №600  від  15.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_301, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010851,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  21.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2504 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №604  від  16.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_302, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010910,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  29.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1765 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №605  від  17.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_303, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010737,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1605 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №606  від  17.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_304, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010736,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  14.01.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 2547 грн. 00 коп.  дійсним.
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                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №607  від  17.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_305, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010450,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  20.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1824 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №608  від  17.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_306, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №011070,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 675 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №609  від  17.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_307, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №011071,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  15.02.2002  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 662 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №610  від  17.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_119, майно, що належить їй згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена КСП
(майновий  сертифікат)  серії  ВІ ХХVІІ №010558,  виданий Великокісницькою  сільською  радою Ямпільського
району,  Вінницької  області  25.12.2001  року,  частка  в  майні  КСП  «Промінь»  с.Велика  Кісниця  визначена
розміром 1573 грн. 00 коп.  дійсним.

                    Визнати  договір  купівліпродажу  майна  №613  від  17.05.2012  року,  укладеного  між  ОСОБА_1  та
ОСОБА_308, майно, що належить йому згідно Свідоцтва про право власності на майновий сертифікат члена
КСП  (майновий  сертифікат)  серії  ВІ  ХХVІІ  №010347,  виданий  Великокісницькою  сільською  радою
Ямпільського  району, Вінницької  області  17.12.2001  року,  частка  в майні КСП «Промінь»  с.Велика Кісниця
визначена розміром 1413 грн. 00 коп.  дійсним.
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          Визнати за ОСОБА_1 право власності на об'єкти:

корівник №5, розташований в АДРЕСА_2, вартістю 10791 грн.,

корівник №6, розташований в с.Велика Кісниця, АДРЕСА_1, вартістю 9820 грн.,

корівник №7, розташований в АДРЕСА_3, вартістю 847 грн.,

корівник №8, розташований в АДРЕСА_4, вартістю 29095 грн.,

корівник №9, розташований в АДРЕСА_5, вартістю 25045 грн.,

корівник №10, розташований в АДРЕСА_6, вартістю 25948 грн.,

корівник №11, розташований в АДРЕСА_7, вартістю 26128 грн.,

корівник №12, розташований в АДРЕСА_8, вартістю 27448 грн.,

гараж, розташований в АДРЕСА_9, вартістю 14343 грн.,

свинарник, розташований в АДРЕСА_10, вартістю  4999 грн.,

свинарник, розташований в АДРЕСА_11, вартістю 3000 грн.,

свинарник, розташований в АДРЕСА_12, вартістю 2889 грн.,

молочний блок, розташований АДРЕСА_13, вартістю 17758 грн.,

санітарний пропускник, розташований в АДРЕСА_14, вартістю 15796 грн.,

майстерня і мийка машин, розташовані в с.Велика Кісниця, АДРЕСА_15, вартістю 20910 грн.,
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гараж, розташований в АДРЕСА_16,  вартістю 7266 грн.,

критий піднавіс, розташований в АДРЕСА_19, вартістю 21691 грн.,

будинок, розташований в АДРЕСА_18, вартістю 3164 грн.,

КПП, розташований в АДРЕСА_19, вартістю 1415 грн.,

склад, розташований в АДРЕСА_42, вартістю 300 грн.,

мініцегельний завод, розташований в АДРЕСА_21, вартістю 11029 грн.,

телятник №5, розташований в АДРЕСА_22, вартістю 22195 грн.,

телятник №6, розташований в АДРЕСА_23, вартістю 18746 грн.,

телятник №7, розташований в АДРЕСА_24, вартістю 17090 грн.,

телятник №8, розташований в АДРЕСА_25, вартістю 21422 грн.,

жилий дім, розташований в АДРЕСА_26, вартістю 8432 грн.,

склади, розташовані в АДРЕСА_27, вартістю 1018 грн.,

критий піднавіс, розташований в АДРЕСА_28, вартістю 9175 грн.,

стоянка техніки, розташована в АДРЕСА_29, вартістю 16257 грн.,

майстерня, розташована в АДРЕСА_30, вартістю 4412 грн.,

будівля, розташована в АДРЕСА_31, вартістю  2116 грн.,
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критий піднавіс, розташований в АДРЕСА_32,  вартістю 7518 грн.,

критий піднавіс, розташований в АДРЕСА_33, вартістю 3498 грн.,

критий піднавіс, розташований в АДРЕСА_34, вартістю 3995 грн.,

зерносклад,  розташований в АДРЕСА_35, вартістю 5000 грн.,

склад, розташований в АДРЕСА_36,  вартістю  1818 грн.,

вагова, розташована в АДРЕСА_37,  вартістю 2000 грн.,

огорожа, розташована в АДРЕСА_38,  вартістю 2000 грн.,

сторожова, розташована в АДРЕСА_39,  вартістю 1411 грн.,

тютюносушильний комплекс, розташований в АДРЕСА_40, вартістю 10000 грн.,

будинок, розташований в АДРЕСА_40, вартістю 2445 грн.,

навіс, розташований в АДРЕСА_40, вартістю  1100 грн.,

склад, розташований в АДРЕСА_40, вартістю 3079 грн.,

телятник №7,  розташований в АДРЕСА_41, вартістю 11892 грн.,

бувшого КСП "Промінь" с.Велика Кісниця, Ямпільського району, Вінницької області, що знаходиться в ТОВ
"Великокісницьке" за адресою с.Велика Кісниця, Ямпільського району, Вінницької області.

                   Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду Вінницької області через Ямпільський районний
суд. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які
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брали  участь  у  справі,  але  не  були  присутні  у  судовому  засіданні  під  час  проголошення  судового  рішення,
можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Головуючий                  В.А.ГОЛОВІН


