
                                                                                                       
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  П’ЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  13 грудня 2013 року        №  362 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо встановлення (зміни) меж населених 

пунктів на території Голованівського району 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   статей 10, 173, 174 Земельного кодексу України, статей 17, 46 

Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши проекти землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населених пунктів, 
 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

 1.Затвердити проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів селища міського типу Побузьке на території Побузької 

селищної ради; сіл Лебединка, Табанове, Лещівка, Цюрупи на території 

Лебединської сільської ради; сіл Липовеньке, Липняги, Грузянка на території 

Липовеньківської сільської ради; сіл Межирічка, Краснопілля на території 

Межирічківської сільської ради; сіл Молдовка, Матвіївка, Надеждівка на 

території Молдовської сільської ради; сіл Розкішне, Новосілка, Маринопіль, 

Мар’янівка на території Розкішненської сільської ради; сіл Свірневе, 

Олексіївка, Новоголованівськ, Зелена Балка на території Свірневської сільської 

ради Голованівського району, Кіровоградської області. 

 

2. Встановити площу в межах сіл: 

- смт. Побузьке на території Побузької селищної ради  - 90,0237 га; 

- с. Лебединка на території Лебединської сільської ради – 116,1 га; 

- с. Табанове на території Лебединської сільської ради – 93,6 га; 

- с. Лещівка на території Лебединської сільської ради – 97,7 га; 

- с. Цюрупи на території Лебединської сільської ради – 10,5 га; 

- с. Липовеньке на території Липовеньківської сільської ради – 319,3 га; 

- с. Липняги на території Липовеньківської сільської ради – 38,2 га; 

- с. Грузянка на території Липовеньківської сільської ради – 54,8 га; 



- с. Межирічка на території Межирічківської сільської ради – 353,8 га; 

- с. Краснопілля на території Межирічківської сільської ради – 193,5 га; 

- с. Молдовка на території Молдовської сільської ради – 263,9 га; 

- с. Матвіївка на території Молдовської сільської ради – 74,4 га; 

- с. Надеждівка на території Молдовської сільської ради – 90,6 га; 

- с. Розкішне на території Розкішненскьої сільської ради – 275,7 га; 

- с. Новосілка на території Розкішненської  сільської ради – 307,7 га; 

- с. Маринопіль на території Розкішненської сільської ради – 105,7 га; 

- с. Мар’янівка на території Розкішненської сільської ради – 57,6 га; 

- с. Свірневе на території Свірневської сільської ради – 276,3 га; 

- с. Олексіївка на території Свірневської сільської ради – 108,8 га; 

- с. Зелена Балка на території Свірневської сільської ради – 24,4 га; 

- с. Новоголованівськ на території Свірневської сільської ради – 32,4 га. 

 

3. Зважаючи на висновки експертизи землевпорядної документації 

головного управління Держземагентства у Кіровоградській області від 

04.11.2013 року № 311 та №  312, від 04.12.2013 року № 595, 596, 597, 598, 

599 пропонуємо розглянути можливість у 2014 році виготовити генеральні 

плани населених пунктів на території вказаних сільських рад. 

 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань аграрної політики та раціонального використання 

земель. 

  

 

 

 
 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 


