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ДОЛИНСЬКА РАИОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI

.

РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ
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голови долинськоi рАЙонноi рАди

вересня 2018 року
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м, Долинська
Про вяесенrrя змiн до розпорядження
голови районItоi ради
вiл 07,09.2018 року Nо24-гр
На пiдставi листiв Долинськоi районноi державноI адмiнiстрацii вiд l2.09.2018 року
N901-28/142l1 та вiд l7,09.2018 року }t!01-28/144l1, ввести змiЕи до розпорядженЕя голови
районноi ради вiл 07.09.2018 року Nч24-гр (Про скликанпя двадцять п'ятоi cecii районноТ
ради сьомого скJIикання)! а самеi
1,Назву питаяЕя за Ng 19 вик,rасти у наступнiй редакцii (Про визЕачення КЗ кГурiвська
зага,lьпоосвiтня школа I_III ступепiв ,ЩолинськоI райояпоi ради)) опорним та його
переймеЕувaшlпя),
2. Виключити з перелiку питань, що виносяться на розгляд двадцять
paJlи сьомого скликмня, наступнI питalнняi

п'ятоi

сес11 paпoHHor

Про затвердженIrя техпiчноi докумеЕтацii про нормативну грошову оцiяк) l(Nlejlы]o'i
дirrявки загальною площею 26,0000 га рiллi, кадастровий Еомер З521198lЗOOi02:000:9l30

,д'ш продажу права оренди на земельних торгах для ведення

товарного

сiльськогосподарського впробяицтва на територii BapBapiBcbкoi сiльськоi ради,

Про за]вердження технiчно-r докумен гацii про нормативн} грошову оцiнку земелLllоi
дi.rянки зага,rьною площею 26,000 га рiллi, кадастровий номер 3521981300:02:000:9136,
для продажу права оренд1 на земельних торгaLч дlIя веденЕя ToBapEoIo
сiльськогосподарського виробництва Еа терлторiТ BapBapiBcbKoi сiльськоj ради,
Про ]аlвердження,lехнiчноI локументачii про нормаrивну lроцlову оцiнку,]емельноI
дiлянки загальною площею 28,0000 га рiллi, кадастровий номер 3521981З00:02:000:9343,,
для продажу права оренди па земельЕйх торгех для веденiJя
сiльськогосподарськоIо впробництва на територii BapвapiBcbKoi сiльськоi радиПро tатвердження lехнiчноi док) vентачii про нормагивну грошову оцiнк) земелыlоi
дirянки загмьною площею 28,0000 га рiллi, кадастровий номер 352198l300:02:000:9l31,
для продiDку права оренди на земельпих торгах дJI'I ведеЕня товарЕоIо
сiльськогосподарського виробЕицтва Еа Tep!.ITopii BapBapiBcbKoi сiльськоi ради
Про заtверлження rехнiчноi локуменгацii про нормаlивн) грошову очiнк5 rеvелььоi
rянки
зага,,rьною площею 24,000 га рiллi для продаж} права оренди Ilа земелыtих Toplax
д
для ведення товарЕого сrльськогослодарського виробництва на територii BapBapiBcbKoii
сiльськоi ради,
Про заrверлження tехнiчноt док)менrацii про нормаrивн1 грошов) оцiнку ]е\lельноj
дirянки загаrьною площею 42,7936 га рiллi для продаж} правс оренди Еа земельних
торгах дJи ведеяня товарного сiльськогосподарського виробництва на територi'i
BapBapiBcbKoi сiльськоТ ради
Про затверджеЕпя техпiчпоi документацii про порматпвну грошову оцlнку зе]vепьноl
дtлянки зtгмьною плошею J7.000 га рiллi д,tя продажу права оренди на земельних lopr.ax,.

,{

виробництва яа територii BapBapiBcbкoi
дIя ведеЕItЯ товарЕогО сiльськогосподарсьКого
сiльськоi ради.
грошову оцlЕку
Поо iатверменця технiчяоi документацii про нормативву
орендх на
праза_
плоцею 29.0000 га pirr"ti л,rя продажу
виробництва Еа
торгах для ведеЕItя товарвого сiльськогосподарського

oi-"* з*й"о.
BapBapiB

оцiяку земельвоi
докlментацii про нормативву грошову
оренди
000 га рiллi дJи продажу права_
територц
виробництва па'1Y:a::1l
торгalх дlЯ веденЕя товаряого сiльськогооподарського
Bapвapiвcbкoi сiльськоi радиоцiпку земельяоi
Ппо затвеDдженЕя Texвlimol докумеIlтацii tlро нормативЕу грошову
,,лЙпо. площею 3 t.0000 l а рiллi лля продФлry права_ оренд" "u *]::1,:L
Еа територ11
лrО ведеЕЕя ToBapllolo сiльськогосподарського виробництва

поо

*

дi-*,*lдi**

"орa*
BapBapiB
Поо

чноl док}ментацii про Еормативну грошову оцlвку земельно1
]3.0000 га рiллi для пролажу права_ ореЕди "" ,1Y:i:::i
виробЕицтва Еа територ11
торгzrх длЯ ведеttвя товарЕогО сlльськогосподарського
BapBapiBcbKoi сiльськоi радигро':_1l
П'ро затверджевня технiчноi докумеIiтацii про пормативну
_".1'l:I{y_'_:y.,;:i:xi
Iia
ореЕди
лрава_
продажу
дiляпЙ з-алiпою площею 28,0370 га рiллi д,lя
територll
товарIlогО сlльськогосподарського виробвицтва на

дiляЙ

торга.\ длЯ ведеп!tя

BapBapiBcbKoi сiльськоi ради,

,i

ПпозатВеDДжеЕнятехнlчноrДокУМеЕтацiiпронормативнУгрошовУоцiпкузеМельно'i
площею 30.5000 га рiл]ri д,lя продаll<у права_ ореlt*
дiп""Й
територп
ва ""]:i:i11
торгах дJIJI ЕедевЕя товарного сiльськогосподарського виробництва

.*-i"o.

BaPBaPiB
Ппо

дi-оЙ
торгах

для

(
локуменгачiI про нормативну Фошову )цiнку земельноi
]l8 га рiллi дlя продажу права_ оренди "1Y:a:11I
територц
веденвя товарного сiльськогосподарського виробпицтва на

Голова районноi ради
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