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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови долинськоi рАЙонноi рАди
вiд

Zб

Ns

листолада 20l8 року

J7

zb

м Долинська
Про скликання двадцять BocbMoi позачерговоi
cecii раЙонно'i ради сьомого скликанвя

На

пiдставi лпста райоЕноi державноi адмiнiстрацii вiд 20.11.20l8 року

l85/2 <Про iнiчiювання проведення позачерговоi сесii районноi радия, вiдповiдно
до cTaTTi 46 Закону Украiни <Про MicueBc самоврядуванпя в yкpaiEi) та Регламенту
Долинськоi районноi ради скликати двадцять восьму по]ачергов} сесiю районноi ради
сьомого скликанЕя 05 грудня 2018 року о l0 годинi в сесiйнiй змi районноi ради
м, Долинська,
На розr ля.а cecii винес lи пиl ання:
l,Про внесення змiн до рiшення районноI ради вiд 18 грудня 2017 року Nо3lб <Про
районний бюлжет на 20l8 piK>.
2.Про затвердження технiчноi докумеItтацii про нормативну грошову оцlнку ]емельноl
дiлянки, що надана в оренду Мiллеру'Р Г. лпя ведеllня товарного сiльськогосподарського
виробництва загаJlьною площею l9,2257 га пасовищ
3 Про затвердження технiчпоi докумснтацii про нормативну грошову оцiпку земельноi
дiлянки, що надана в оренду Мiллеру Р,Г, для ведеflня товарного сlльськогосподарського
виробництва зага],tьною площею 50,0000 га рiллi.
4.Про затвердження техяiчноi документацi'i про нормативllу грошову оцlнку земельноl
дiлянки, що надана в оренлу Мiллеру Р.Г. для ведення товарного сiльськолосподарського
виробництва загальною площею l 5,589З га рiллi,
5,Про затвердження технiчноТ документацii про нормативну грошову оцiнк} земельноi
дiлянки, площею 2З,0200 га, шо надана в оренду ФГ "Путiлiн" для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва
6.Про затвердженвя техпiчноТ документацii про нормативну грошову olLiHKy земельноI
дiлянки, площею 27,7200 га, що надана в оренду ТОВ "Перемога" ]ця веденн, товарного
сiльськогосподарського виробниц l ва,
7,Про затвердження технiчноi документацiТ про нормативну гроUIову оцlнку земельноl
дiлянки, площею 102.0674 га. tцо надаI|а в орснлу ТОВ "Перемога" для ведеIlня
товарвого сiльськогосподарського виробIlицтва,
8,Про затвердженfiя технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку земельноi
дiлянки, площею 82,6355 га, цо надана в оренду ТОВ "Перемога" дlя ведення товарного
сlльськогосподарського ви
про нормативну грошову оцlнку земельноl
9.Про затвердr(ення TexHi
асилю Iвановичу для ведення товарного
дiлянки Ne2J0, цо нал
площею 8,0525 га рiллi,
сlльськогосподарського
Nq 01-28/

Голова районноi ради
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