
 

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
 

24 сесія                                      VІІІ скликання 
 

П Р О Є К Т       Р І Ш Е Н Н Я 
 
23 вересня 2022 року                                                                             №24-/VIІI 

 
Про затвердження  
детальних планів території  
 
 Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 12 Земельного кодексу України, ст.ст. 19, 24, 25 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши детальні плани 
території, 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 детальні плани території: 

  1.1. частини території площею 0,4952 га, в адміністративних межах 
Руськополянської сільської ради, в межах населеного пункту с.Геронимівка 
Черкаського району Черкаської області; 
  1.2. в адмінмежах Руськополянської сільської ради, у межах 
населеного пункту с.Геронимівка, Черкаського району Черкаської області 
(кадастровий номер: 7124982500:02:002:0091); 
  1.3. частини території в адміністративних межах Руськополянської 
сільської ради, за межами населеного пункту с.Геронимівка, урочище Зелене 
Черкаського району Черкаської області; 
  1.4. частини території в адміністративних межах Руськополянської 
сільської ради Черкаського району Черкаської області (за межами населеного 
пункту). Будівництво торговельно-виставкового центру  з продажу 
сільськогосподарської техніки та запасних частин ТОВ «ЕРІДОН  ТЕХ» на 
земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:03:005:0367; 
  1.5. частини території Руськополянської сільської ради Черкаського 
району Черкаської області за межами населеного пункту с.Геронимівка для 



 

 

впорядкування території існуючого автокооперативу «Меліоратор» 
орієнтовною площею 0,65 га; 
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 
середовища. 
 
 Сільський голова                                                                       Олег ГРИЦЕНКО 
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