
                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                        Рішення виконавчого комітету
                                                                                             10.02.2022 № 64

Виконавчий  комітет Ковельської міської ради
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 1523)

адміністративної послуги

Надання відомостей з  Державного земельного кадастру  про 
земельну ділянку

Відділ  земельних ресурсів 
виконавчого комітетуКовельської міської ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

2. 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 – 17.15              Четвер          8.00 – 17.15
 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.cnap.kowelrada.gov.ua

3. Перелік необхідних 
документів

1. Заява про надання відомостей з  Державного земельного 
кадастру за формою, встановленою Порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма 
заяви додається)*

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку

3. Документ,  який  підтверджує  повноваження  діяти  від  імені
заявника  (у  разі  подання  заяви  уповноваженою  заявником
особою)

4. Оплата 
(сума та правова 
підстава)

Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування – безоплатна)
Розмір плати за надання послуги – 0,05 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом           на 
1 січня календарного року, в якому надається відповідна 
адміністративна послуга

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього 
перерахування коштів через банки та/або відділення поштового 
зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення 
або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

 



У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за 
надання відомостей з Державного земельного кадастру 
здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів 
відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні”
Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

5. Термін виконання В день реєстрації відповідної заяви 
6. Результат послуги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

або  повідомлення  про  відмову  у  наданні  відомостей  з
Державного земельного кадастру

7. Спосіб та місце 
отримання послуги

Після отримання     sms - повідомлення на залишений контактний
номер телефону:
1.Особисто,  в  тому числі  через  представника за  довіреністю (з
посвідченням особи).
2.Поштою.
3.Засобами телекомунікацій (за клопотанням суб’єкта звернень)

8. Законодавча підстава Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
Статті 5-1, 165-167 Постанова Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2012 р. № 1051


