
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія V скликання

РІШЕННЯ
від 20 грудня 2007 року N 1463/4296

Про затвердження детального плану території мікрорайону
Чапаєвка у Голосіївському адміністративному районі м. Києва

На виконання вимог статей 10, 13 Закону України "Про планування та забудову територій", рішення 
Київської міської ради від 15.04.2004 N 158/1368 "Про затвердження Програми розроблення містобудівної 
документації в м. Києві на період 2004 - 2006 рр." Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити детальний план території мікрорайону Чапаєвка в Голосіївському адміністративному 
районі м. Києва відповідно до основних положень та техніко-економічних показників, що додаються, як 
основу планувальної організації та функціонального зонування території, розташування червоних ліній 
вулиць і доріг, кварталів садибної забудови, граничної поверховості та щільності забудови, подальшого 
розроблення технічної документації із землеустрою та прийняття рішень щодо розміщення об'єктів 
містобудування.

2. Питання забудови та відведення земельних ділянок у межах земель лісового фонду, що знаходяться 
в користуванні, вирішувати за згодою землекористувачів в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) підготувати 
проект клопотання до Кабінету Міністрів України стосовно зміни цільового призначення частини земель 
лісів в урочищі Володарка, наданих в постійне користування "Боярській лісодослідній станції" під садибну 
житлову забудову та об'єкти громадського обслуговування з урахуванням реальних потреб у нових 
земельних ділянках мешканців мікрорайону Чапаєвка.

4. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) при визначенні меж території, яка входить до складу НПП "Голосіївський" 
відповідно до Указу Президента України від 27.08.2007 N 794/2007 "Про створення національного 
природного парку "Голосіївський", урахувати детальний план території мікрорайону Чапаєвка в частині 
розміщення садибної житлової забудови та об'єктів громадського обслуговування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань 
містобудування та архітектури та постійну комісію Київради з питань земельних відносин.

Київський міський голова Л. Черновецький
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