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ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДЛ
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI
Спiльне засiдання постiйних комiсiй районноi ради ] питань
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5 грудня 2018 року

м. ,Щолинська

Про питання, якi пропонуеться розглянути на двадцять восьмiй
позачерговiй ceciT районноi ради сьомого скJlикання

Заслухавши та обговоривши iнформачiю по питаннях, якi пропонуеться на
розгляд двадцять восьмоТ позачерговоi ceciТ районноi ради сьомого скликання,
розглянувши проекти рlшень,
постiйнi KoMicii ВИРIШИЛИ:
Рекомендувати районнiй радi сьомого скликання розглянути на двадIцть
восьмiЙ позачерговiЙ ceciT питання:

l.Про внесення змiн до рiшення районцоТ ради вiд 18 грудня 2017 року Nэ 316

" Про районний бюджет на 2018 piK".
2.Про затверлження технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку
земельноТ дiлянки, що надана в оренду Мiллеру Р.Г. для ведецня товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 19,2257 га пасовищ.
3,Про затверлження технiчноТ документачiТ про нормативну грошову очiнку
земельноТ дiлянки, цо надана в оренду Мiллеру Р.Г. для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загальною площею 50,0000 га рiллi.
4.Про затвердження технiчноi документацii про нормативну грошову ошiнку
земельноi дiлянки, що надана в оренду Мiллеру Р.г. для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва загаJIьною плоцею l 5,589З га рiллi,
5,Про заr верлження технiчноТ локуvенrаuii про нормативну грошову очiнку

земельноi дiлянки, площею 23,0200 га, що надана в оренду ФГ "Путiлiн" л,Tя
ведення товарного сiльськогосподарського виробництва.
6, Про затвердження технiчноi документацiТ про нормативну грошову оц]нку
земельноi дiлянки, площею 2'7,'7200 rа, що надана в оренду ТоВ "Перемога" лля
ведення товарного сiльськогосподарського виробництва.
7.Про затвердкення технiчноi документацiТ про нормативну грошову оцiнку
земельноi дiлянки, площею 102,067 4 га, що надана в оренду ТОВ "Перемога" для
ведення товарного сiльськогосподарського виробництва.

8.ГIро затвердження технiчноi документачii про нормат вну грошову ouiHKy
земельноI дiлянки, площею 82,б355 га, що надана в оренду ТоВ "Перемога" для
ведення товарною сiльськогосподарського виробництва.
9.Про затвердження технiчноi документацiТ про нормативну грошову оцiнку
земельноi дiпянки Nо230, що нлIежапа гр. Мiщенry Василю Iвановичу для
ведення товарного сlльськогосподарського виробництва загальною площею
8,0525 га рiллi.
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