
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                        

розпорядження селищного голови                                                                                                       
 

від________2021р. №________ ____ 

 

                                                                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

НАДАННЯ ВИКОПІЮВАННЯ З ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ (СХЕМИ ЗОНУВАННЯ) 

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 
(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 встановленого зразка.  

2. Копія паспорта старого зразка (сторінки 1, 2 

та з відміткою про реєстрацію місця 

проживання) або копія паспорта у формі  

ID-картки та довідка про місце реєстрації 

заявника (для фізичних осіб), копія 

реєстраційного свідоцтва (для юридичних осіб).  

3. Копія правовстановлюючого документа, який 

посвідчує право власності чи користування 

земельною ділянкою.  

4. Копія кадастрового плану та схеми 

розташування земельної ділянки (при наявності). 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або його представником 

(законним представником) або надсилаються 

поштою  

mailto:arh.bogo.rda@gmail.com
mailto:boho-cnap2021@ukr.net


Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання послуги: Протягом 7 робочих днів з дня одержання заяви 

на отримання викопіювання з генерального 

плану 

Результат надання адміністративної 

послуги 

Надання викопіювання або надання 

обґрунтованої відповіді 

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 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 
У Державному земельному кадастрі (за 

наявності) або в наявній містобудівній 

документації відсутні запитувані відомості. 

Подання неповного пакету документів.         

Із заявою звернулася неналежна особа.                       

 

 

 

Завідувач сектору архітектури  

та містобудування - головний архітектор  

Богородчанської селищної ради       Сікора  Сергій   

 


