
                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Розпорядження          

            Селищного голови             

         від ___________2021 №______ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Рішення про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) 
(назва адміністративної послуги) 

Управління земельних ресурсів та екології  

апарату Богородчанської селищної ради  
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради 

1. Місцезнаходження центру 

надання адміністративної послуги 

Адрес: інд.77701 

 вул. Шевченка, 66                                        

смт. Богородчани,  

Івано-Франківського району                  

Івано-Франківської області 

2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги  

Час роботи                   Прийом та видача документів                                               

                                                       без перерви на обід 

Понеділок   08:00-17:15                 09:00-16:00                 

Вівторок      08:00-17:15                09:00-16:00                 

Середа         08:00-17:15                 09:00-16:00                 

Четвер         08:00-20:00                 09:00-20:00                 

П’ятниця    08:00-16:00                 09:00-16:00                           

Субота        Вихідний день 

Неділя        Вихідний день 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративної 

послуги 

Телефон  (03471-2-17-09, 24539) 

електронні адрес:                                                                   

boho-cnap2021@ukr.net 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  ст.ст. 12  Земельного кодексу України 

ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

ст.ст. 25, 26, 55 Закону України «Про землеустрій»  

ст. 5, 9, 11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» 

ст.ст.3, 10 Закон України «Про адміністративні послуги» 

5. Акти Кабінету Міністрів України  - 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого 

самоврядування 

Рішення Богородчанської селищної ради  від 09.02.2021 року 

№339-5/2021 «Про утворення Управління «Центр надання 

адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради» 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява юридичної, фізичної особи, органу державної влади або 

органу місцевого самоврядування 

 

 

9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

1. Заява про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на 

місцевості) 
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адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 

заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником 

особою). 

3. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

4. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Подаються до управління «Центр надання адміністративних 

послуг» Богородчанської селищної ради особисто заявником 

(уповноваженою особою заявника), направлення поштою 

(вул.Шевченка, 66, смт.Богородчани) або в електронній формі 

(boho-cnap2021@ukr.net). 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної послуги 

Безоплатно. 

12. Строк надання адміністративної 

послуги 

Строк, що не перевищує 30 календарних днів, а в разі 

неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на 

першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку. 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

1. Подання документів не в повному обсязі. 

2. Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей. 

3. Невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів.  

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення Богородчанської селищної ради про виділення земельних 

часток (паїв) у натурі (на місцевості) 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

В управлінні «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради (вул.Шевченка, 66, 

смт.Богородчани), особисто заявником (уповноваженою особою 

заявника). 

16. Примітка  
 

 

 

 

 

Начальник управління земельних 

ресурсів та екології апарату 

Богородчанської селищної ради                                                                    Софія Вінтоняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток  
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до Інформаційної картки адміністративної послуги 

про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на 

місцевості) 

                                                                   Голові Богородчанської селищної ради  

                                 Ростиславу Зарембі 

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

ЗАЯВА  

про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) 

  Відповідно до ст.ст.12  Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», ст. ст. 25, 26, 50 Закону України «Про землеустрій», ст.5, 9, 11 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», ст.ст.3, 10 Закону України «Про адміністративні послуги» прошу 

виділити земельну частку (пай) у натурі (на місцевості) площею ____________ га кадастровий 

номер ______________________________________________ яка розташована в урочищі 

(вулиці) «___________________»,площею ____________ га кадастровий номер 

______________________________________________ яка розташована в урочищі (вулиці) 

«___________________»,площею ____________ га кадастровий номер 

______________________________________________ яка розташована в урочищі (вулиці) 

«___________________»,площею ____________ га кадастровий номер 

______________________________________________ яка розташована в урочищі (вулиці) 

«___________________» за межами / в селі ___________________________ Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

для____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

До заяви додаються: 

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-

VI надаю згоду на обробку моїх персональних даних. 

 

 
 

  

 

 

Заявник        ___________________                                    ________________________                             

                                 (підпис)                                                         (прізвище та ініціали) 

 

«______» __________________20___  року 

 

 

Реєстраційний номер______         ___________________            ________________________                                         
                                                                              (підпис)                                   (ініціали та прізвище адміністратора) 
 

 


