
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                        

розпорядження селищного голови                                                                                                       
 

від________2021р. №____________ 

 

                                                                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

НАДАННЯ ВИСНОВКУ ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК УСІХ КАТЕГОРІЙ ТА ФОРМ ВЛАСНОСТІ  
(назва адміністративної послуги) 

 

Сектор архітектури та містобудування  

Богородчанської селищної ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Суб’єкт надання адміністративної послуги 

 

Сектор архітектури та містобудування 

77701, вул. Т. Шевченка, 61, смт. Богородчани, 

Івано-Франківського району, Івано-Франківської 

області 

E-mail: arh.bogo.rda@gmail.com    

Центр надання адміністративних послуг 

(найменування, місцезнаходження, режим 

роботи, телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайту) 

Управління «Центр надання адміністративних 

послуг» Богородчанської селищної ради 

77701 смт. Богородчани, вул. Шевченка, 66 

E-mail: boho-cnap2021@ukr.net 

Режим роботи:     

Понеділок з 9:00 – 16:00 

Вівторок    з 9:00 – 16:00                    

Середа       з 9:00 – 16:00                       

Четвер       з 9:00 – 20:00                        

П’ятниця   з 8:00 – 15:00    

Без перерви на обід                 

Субота, неділя – вихідні дні 

Перелік документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1. Заява. 

2. Копія паспорта старого зразка (сторінки 1, 2 

та з відміткою про реєстрацію місця 

проживання) або копію паспорта у формі ID-

картки та довідка про місце реєстрації заявника. 

3. Копія рішення селищної ради про дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

4. Завірена копія проекту землеустрою щодо 

відведення або зміни цільового призначення 

земельної ділянки. 

5. Копія правоустановчих документів на споруди 

(у разі наявності). 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

Розробник подає адміністратору центру надання 

адміністративних послуг завірену копію проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
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Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Підстава для одержання адміністративної 

послуги  

Подання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів з дня одержання 

проекту землеустрою 

Результат надання адміністративної 

послуги 

Висновок про погодження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки або, за 

наявності підстав, зазначених у пункті 13, 

відмова у її погодженні надається у формі листа 

на офіційному бланку 

Можливі способи отримання відповіді 

(результату)  
Розробник особисто або через уповноважену 

особу. 

Закони України Ст.186-1 Земельного Кодексу України; 

Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17.02.2011 року № 3038; 

Закон України «Про адміністративні послуги». 

Акти Кабінету Міністрів України - 

Акти центральних органів виконавчої 

влади 

- 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/місцевого самоврядування 

Рішення Богородчанської селищної ради 

09.02.2021 року № 339-5/2021 «Про утворення 

Управління «Центр адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради» 

Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 
Подання для погодження неповного пакету 

документів.                               

Невідповідність її положень вимогам законів та 

прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів, документації із землеустрою або 

містобудівній документації на місцевому рівні. 

 

 

Завідувач сектору архітектури  

та містобудування - головний архітектор  

Богородчанської селищної ради       Сікора  Сергій   

 


