
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
10.02.2022 № 64

Виконавчий  комітет Ковельської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 1532)
адміністративної послуги

 видача довідки про земельну ділянку, що перебуває у користуванні

Відділ земельних ресурсів
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.
Телефон: (03352)71719
Електронна пошта:cnap@kowelrada.gov.ua
Веб-сайт: http://www.cnap.kowelrada.gov.ua

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

1) заява землекористувача про видачу довідки про земельну
ділянку, що перебуває у його (попереднього власника житлового
будинку)  у  користуванні   із  зазначенням  прізвища,  імені,  по
батькові,  відомостей  про  адресу  проживання  (реєстрації  по
паспорту);

2)  копія  документу,  що  підтверджує  родинні  відносини  із
попереднім  землекористувачем  (свідоцтво  про  народження,
свідоцтво про шлюб і т.д.) ;

3) копія документу,  який посвідчує перехід права власності
на  житловий  будинок  від  попереднього  його  власника  (договір
купівлі-продажу, дарування і т.д.).

3. Оплата Безоплатно

4. Результат послуги Видача довідки  про  земельну  ділянку,  що  перебуває у
користуванні

5. Термін надання 
послуги

14 робочих  днів  від  дати реєстрації заяви 

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

Ст.40  Конституції  України,  Закон  України  «Про  звернення
громадян», ст.118 Земельного кодексу України в редакції Закону
№1423-ІХ від 28.04.2021( вступив вдію з 27.05.2021)




