
                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                         Рішення виконавчого комітету
                                                                                              10.02.2022 № 64

Виконавчий  комітет Ковельської міської ради
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 1527)

адміністративної послуги

Оформлення додаткової угоди до договору оренди землі
В  ідділ        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 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 – 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/факс: +38(03352)7-17-19
Електронна пошта: cnap@kovelrada.gov.ua
Веб-сайт: http://www.cnap.kowelrada.gov.ua

2. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги, та 
вимоги  до них

1.Заява про оформлення додаткової угоди до договору оренди.
2.Копія рішення Ковельської міської ради 
3.Витяг  з технічної документації про нормативну грошову оцінку
землі.
4.Кадастровий план земельної ділянки.
5.Кадастровий  план  земельної  ділянки   з  відображенням
обмежень (обтяжень), сервітутів.
6.Копія договору оренди землі.
7.Копія  довіреності,  на  підставі  якої  інтереси  заявника
представляє уповноважена особа ( у разі потреби).

3. Оплата Безкоштовно.

4. Результат надання
послуги

Видача оформленої додаткової угоди до договору оренди землі.

5. Термін надання 
послуги

14 робочих днів.

6. Спосіб отримання  
відповіді(результату)

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).

7. Акти законодавства 
щодо надання  
послуги

Земельний Кодексу України   від 25.10.2001р. №2768-III;
 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998р. №161-ХIV;
 Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»
”№280/97-ВР від 21.05.1997р.
Закон  України  «Про  адміністративні  послуги» від  06.09.2012р.
№5203-VI




