
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                        

розпорядження селищного голови                                                                                                       

 

від________2021р. №____________ 

 

                                                                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

 

ВИДАЧА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
 (назва адміністративної послуги) 

00158 
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 про виготовлення та видачу 

містобудівних умов та обмежень з реквізитами 

замовника (найменування, ПІБ, адреса 

проживання, контактна інформація);   

2. Копія документа, що посвідчує право 

власності чи  користування земельною ділянкою, 

або копія договору  суперфіцію;   

3. Копія документа, що посвідчує право 

власності на об’єкт нерухомого майна, 

розташований на земельній ділянці або згода 

його власника, засвідчена в установленому 

законодавством порядку (у разі здійснення 

реконструкції або реставрації);  

4. Викопіювання з топографо-геодезичного 

плану М 1:2000;  

5. Черговий кадастровий план (витяг із 

земельного кадастру);  

6. Затверджений рішенням Детальний план 

території, в разі відсутності Схеми зонування 

території населеного пункту; 
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7. Основні техніко-економічні показники 

запланованого об’єкта будівництва для 

можливості внесення містобудівних умов та 

обмежень до Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 01 

липня 2020 р. № 559 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

запровадження першої черги Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва». 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

Особисто, або через представника за 

дорученням, поштовим відправленням 

Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно. 

Строк надання послуги: Містобудівні умови та обмеження видаються 

протягом 10 робочих днів з дня реєстрації 

відповідної заяви.  

Результат надання адміністративної 

послуги 

Отримання вихідних даних для проектування 

об’єкта будівництва.  

Можливі способи отримання відповіді 

(результату)  

Особисто або надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником. 

Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» від року № 3038 – VІ від  

17.02.2011 року.  

Акти Кабінету Міністрів України - 

Акти центральних органів виконавчої 

влади 

Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (Розділ V Прикінцеві положення,  

п. 6) 

Постанова Кабінету Міністрів України від  

01 липня 2020 р. № 559 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

запровадження першої черги Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва». 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/місцевого самоврядування 

Рішення Богородчанської селищної ради від 

09.02.2021 року № 339-5/2021 «Про утворення 

Управління «Центр надання адміністративних 

послуг» Богородчанської селищної ради» 

Акти законодавства, що регулюють 

порядок та умови надання адміністративної 

послуги 

ст. 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення містобудівної 

діяльності» від 17.01.2017 № 1817-VIII, Наказ 

Мінрегіонбуду від 31.05.2017 № 135 «Про 

затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від  

01 липня 2020 р. № 559 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

запровадження першої черги Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва». 

Підстава для одержання адміністративної 

послуги 
Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17.02.2011 року № 3038 – VІ. 

 

 



Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

- неподання зазначених документів, необхідних 

для прийняття рішення про надання 

містобудівних умов та обмежень; 

- виявлення недостовірних відомостей;  

- невідповідність намірів щодо забудови 

земельної ділянки вимогам містобудівної 

документації на місцевому рівні. 

 

 

 

 

Завідувач сектору архітектури  

та містобудування - головний архітектор  

Богородчанської селищної ради       Сікора  Сергій   
 

 
 

 


