
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

ДОЗВІЛ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ У КОРИСТУВАННЯ 

 (назва адміністративної послуги) 

                    БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

                 
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

м. Бібрка, вул.. Тарнавського, 22 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

 

Понеділок – Четвер     з 09
00   

до 18
00

 

П’ятниця                       з 09
00  

до 17
00 

Перерва                  з 13
00  

до  14
00

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайту суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел. (03263)4-32-35 

e-mail:bibrka.rada@gmail.com 

http://www.bibrka-rada.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної 

послуги 

4. Закони України ст.ст. 12,92,116,123 Земельного кодексу 

України 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

- 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування 

- 



 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Набуття права на землю громадянами та  

юридичними  особами. 

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

а) клопотання; 

б) викопіювання   з  кадастрової  карти  

(плану)  або  інші  графічні матеріали, на 

яких зазначено бажане місце розташування 

та розмір земельної  ділянки; 

в)письмова  згода  землекористувача, 

засвідчена нотаріально  (у  разі вилучення 

земельної ділянки). 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Документи подаються суб’єктом звернення 

особисто або уповноваженою ними особою 

до Бібрської міської ради за адресою: 

м.Бібрка, вул. Тарнавського, 22 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно. 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

У місячний строк, в разі неможливості 

прийняття зазначеного рішення у такий 

строк - на першому засіданні сесії міської 

ради після закінчення цього строку. 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

 Невідповідність   місця  розташування  

земельної  ділянки  вимогам законів,  

прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів, а також  генеральних  планів 

населених пунктів,  іншої містобудівної 

документації,  схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання   та  

охорони  земель  адміністративно-

територіальних одиниць,   проектів   

землеустрою   щодо  впорядкування  

території населених пунктів, затверджених у 

встановленому законом порядку. 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою. 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Отримання суб’єктом звернення особисто 

або уповноваженою ним особою. 

16. Примітка   

  

 

 


