
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
14.04.2022 № 135

Виконавчий  комітет Ковельської міської ради
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 1533)

адміністративної послуги

Розгляд питань щодо погодження меж земельних ділянок із земель 
Ковельської  територіальної  громади та вирішення земельних спорів

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 
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 —20.00Четвер         8.00 -20.00
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.

Примітка: Графік змінено на час карантинних обмежень

Телефон/факс: +38(03352)7-17-19
Електронна пошта: cnap@kowelrada.gov.ua
Веб-сайт: www.  cnap  .  ko  w  elrada.gov.ua

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

1. заява про врегулювання земельного спору (має бути
достатньо  мотивованою,  містити  чітко  сформульовані
вимоги.  повинна  містити  повну  інформацію  стосовно
того, між ким, з приводу чого, коли виник земельний спір,
яке право було порушено, на яких документах це право
ґрунтується  тощо.  Телефони  суміжних  власників  та
користувачів земельних ділянок, які не підписують межі
земельної ділянки;

2. копія паспорта;
3. кадастровий  план  земельної  ділянки
підготовлений  ліцензованою  землевпорядною
організацією із підписом та печаткою виконавця;
4. документи, які підтверджують наявність у заявника
порушеного або спірного права (які є в наявності):
- свідоцтво про право власності на будинок або
- витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно
або
- витягу з рішення міської  ради чи рішення виконавчого
комітету пронадання земельної ділянки або

http://www.cnap.kowelrada.gov.ua/


- копія документа, що посвідчує право власностічи право
користування земельною ділянкою
-  правовстановлюючі  документи  (договір  дарування,
договор  міни,  свідоцтво  на  спадщину,  договір  купівлі-
продажу,  рішення  суду  тощо),  на  підставі  яких  видане
свідоцтво,

-  копії технічного паспорта на будинок та господарські 
будів

-  висновок  відділу  містобудування  та  архітектури
виконавчого  комітету  міської  ради  про
наявністьмістобудівельних  обмежень  щодо  користування
земельною ділянкою, 
5.  інші  документи  та  матеріали,  які  заявник  вважає  за
необхідне долучити до заяви

3. Оплата Безкоштовно.

4. Термін виконання В місячний строк.

5. Результат надання
послуги Протокол комісії та видача витягу рішення ради про 

затвердження протоколу або відповідь.

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

ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», 
ст.158,  158-1,  159  Земельного  кодексу  України,  рішення
Ковельської міської ради від 24.02.2022р. №______ «Про
затвердження  Положення та складу узгоджувальноїкомісії
щодо вирішення земельних спорів».


