
                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                            Рішення виконавчого комітету    
                                                                                                            10.02.2022 № 64

Виконавчий  комітет Ковельської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 0113)
адміністративної послуги

Надання викопіювання з топографічної зйомки міста М 1: 500, М 1 :
2000 або з генерального плану м.Ковеля М 1 : 5000

Відділ містобудування та архітектури
виконавчого комітету Ковельської міської ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1. Інформація про 
управління “Центр 
надання адміністра-
тивних послуг” вико-
навчого комітету Ко-
вельської міської ра-
ди (далі-ЦНАП) (місце
подання документів 
та отримання 
результату послуги):
місцезнаходження;
графіки роботи і при-
йому;
телефон, електронна 
адреса, офіційний веб-
сайт

Місцезнаходження: вул. Незалежності, 73, м. Ковель, 
Ковельський район, Волинська область, 45008

     Графік роботи:                    Графік прийому :
 Понеділок  8.00 - 17.15               Понеділок   8.00 - 16.00
 Вівторок     8.00 - 20.00               Вівторок     8.00 - 20.00
 Середа        8.00 - 17.15               Середа         8.00 - 16.00
 Четвер        8.00 -  17.15             Четвер          8.00 - 16.00
 П’ятниця    8.00 - 16.00               П’ятниця    8.00 - 15.00
 Субота        8.00 – 15.00              Субота        8.00 – 14.00     
Без перерви на обід.
Неділя, дні державних свят-вихідні дні.
*ГРАФІК РОБОТИ  ЗМІНЕНО НА ЧАС КАРАНТИНУ    
Телефон: (03352)71719
Електронна пошта: cnap@kovelrada.gov.ua
Веб-сайт: http://www.kowelrada.gov.ua

2. Перелік документів, 
необхідних для надан-
ня послуги та вимоги 
до них

1.Заява на ім’я начальника відділу містобудування та архітектури.
2.Ситуаційний  план  (схема)  щодо  місцезнаходження  земельної
ділянки( у довільній формі).

3. Оплата Безоплатно.

4. Результат надання 
послуги

Викопіювання з топографічної зйомки міста М 1: 500, М 1: 2000
або з генерального плану м. Ковеля М 1 : 5000.

5. Термін надання 
послуги

10 робочих днів

6. Спосіб  отримання 
відповіді (результату)

Після отримання     sms - повідомлення на залишений контактний
номер  телефону  особисто,  в  тому  числі  через  представника  за
довіреністю з посвідченням особи.

7. Акти законодавства 
щодо надання послуги

Закон України ««Про регулювання містобудівної діяльності» від 
17.03.2011 р. №3038-VІ.
 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України  №103  від 
05.07.2011р. «Про затвердження Порядку видачі будівельного 
паспорта забудови земельної ділянки».




