
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

24 сесія                                    7 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

25 червня 2020 року                                                                              №24-24/VІІ 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і 

встановлення меж територій природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення площею 2,0000 га 

для збереження та використання парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва місцевого значення «Сквер 

«Молодіжний», який розташований в межах населеного 

пункту с.Геронимівка, на території Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області 

 

          Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 47 Закону України  “Про  місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 4, 19, 25, 47 Закону України «Про 

землеустрій», Закону України «Про природно-заповідний фонд України» від 

16.06.1992 р. №2456, ст.ст. 12, 43-46, 83 Земельного  кодексу  України, 

Постанови КМУ «Про затвердження Порядку розроблення проектів 

землеустрою з організації та встановлення меж територій природо-заповідного 

фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення» від 25.08.2004 №1094, враховуючи рішення 

Черкаської обласної ради «Про території та об’єкти природо-заповідного 

фонду» від 05.03.2019 р. №29-48/VII, рішення Руськополянської сільської ради 

від 22.07.2019 р. №11-17/VІІ «Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо організації і встановлення меж природо-заповідного фонду 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Сквер 

«Молодіжний», розглянувши проект землеустрою щодо організації і 

встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення площею 2,0000 га для збереження та 

використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення 

«Сквер «Молодіжний», який розташований в межах населеного пункту с. 

Геронимівка, на території Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, розроблений ТОВ «Геоприват», а також врахувавши 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища, сільська рада 

 



В И Р І Ш И Л А : 

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо організації і встановлення меж 

територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення площею 2,0000 га для збереження та використання парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення «Сквер 

«Молодіжний», який розташований в межах населеного пункту с.Геронимівка, 

на території Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області. 

2. Встановити межі території природно-заповідного фонду парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Сквер 

«Молодіжний» площею 2,0000 га в межах населеного пункту с. Геронимівка, на 

території Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області. 

3. Земельну ділянку віднести до земель природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення, цільове призначення – для 

збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва (код 

КВЦПЗ – 04.07.). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з врегулювання 

земельних відносин, охороні навколишнього природного середовища, комісію з 

соціально-економічного розвитку та управління комунальною власністю 

сільської ради. 

 

                    Сільський голова                                                 О.Г. Гриценко 

  



 


