
         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                             Рішення виконавчого 
комітету    
                                                                                                                .02.2022 №

  

Виконавчий  комітет Ковельської міської ради
  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 1522)

адміністративної послуги

Надання земельних ділянок із земель Ковельської міської ради у
межах норм безоплатної приватизації для будівництва

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в

антитерористичній операції, та сім’ям, члени яких загинули під час
участі в АТО/ООС, згідно Регламенту

Відділ  земельних ресурсів
 виконавчого комітетуКовельської 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 отри-
мання 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 — 20.00            Четвер          8.00 - 20.00
 П’ятниця    8.00 - 16.00               П’ятниця     8.00 - 15.00

Без перерви на обід.
Субота, 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.cnap.kowelrada.gov.ua

2. Перелік  необхідних
документів  для
учасника АТО

1. заява  про  передачу  безоплатно  у  приватну  власність
земельної ділянки;

2. копія паспорта (1, 2, прописка);
3. копія ідентифікаційного коду;
4. копія учасника бойових дій;
5. документ, який підтверджує участь в АТО;
6. інші  документи  та  матеріали,  які  заявник  вважає  за

необхідне долучити до заяви;
7. копії  документів  про  наявність  пільг  (статус  інваліда

війни під  час  участі  в  АТО; нагородження урядовими
нагородами за участь в АТО).

2.1
.

Перелік  необхідних
документів  для
сімей,  члени  яких
загинули під час

 участі в АТО

1. заява  про  передачу  безоплатно  у  приватну  власність
земельної ділянки;
2. копія паспорта заявника (1, 2, прописка);
3. копія ідентифікаційного коду;

4. посвідчення члена сім’ї загиблого учасника АТО;



    

5. копія документів, що підтверджують факт наявності
            сімейних (родинних) відносин;

6. інші  документи  та  матеріали,  які  заявник  вважає  за
необхідне долучити до заяви.

4. Оплата Безкоштовно.

5. Результат надання  
послуги

Включення до єдиного реєстру учасників АТО та видача витягу
рішення виконавчого комітету про включення.

6. Термін надання  
послуги

В місячний строк.

7. Законодавча
підстава

ст.ст.12, 39, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  «Регламент  розподілу  земельних  ділянок  між
учасниками  бойових  дій,  які  брали безпосередню  участь  в
антитерористичній операції,  та  сім'ями,  члени яких загинули
під  час  участі  в  АТО,  для  передачі  ділянок  безоплатно  у
власність»,  затверджений  рішенням Ковельської  міської  ради
від 17.08.2017р. №28/45.


