
Згідно з Типовою інформаційною 
карткою, затвердженою наказом 
Міністерства юстиції України від 19 
березня 2020 року № 1040/5, зі 
змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства юстиції України від  28 
квітня 2020 року № 1529/5

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 2801)
адміністративної послуги 

“Видача свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу (шлюб за добу)”

Управління   “  Центр надання адміністративних послуг  ”
виконавчого комітету Ковельської міської ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про управління “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого
комітету Ковельської міської ради, у якому надається адміністративна послуга

1 Місцезнаходження Вул. Незалежності, 73, м. Ковель, Ковельський р-н, Волинська 
обл., 45000

2 Інформація щодо режиму 
роботи 

        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.       
 *ГРАФІК РОБОТИ  ЗМІНЕНО НА ЧАС КАРАНТИНУ    

3 Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти 
та веб-сайт 

Телефон:+38(03352)7-17-19
Електронна адреса: cnap@kovelrada.gov.ua  
Веб-сайт: http://www.cnap.kowelrada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного 
стану»

5 Закони України Сімейний кодекс України



6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

 Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про 
державне мито»,
 «Розмір плати за надання послуг відділами державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління 
юстиції у Волинській області», затвердженого наказом 
Головного територіального управління юстиції у Волинській 
області від 16 лютого 2017 року № 35/7, зареєстровану в 
Головному територіальному управління юстиції у Волинській 
області 27.02.2017 № 28/1549,
 Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, 
затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції 2 України від 24.12.2010 
№ 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
18.10.2000 за № 719/4940.юридичної особи», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Звернення заявників, яким може бути надана адміністративна 
послуга

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги

1.Заява про державну реєстрацію шлюбу (у разі 
представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати 
шлюб, - заява, на якій нотаріально засвідчено справжність 
підписів, та документ, що підтверджує повноваження 
представника).
2.Рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення 
осіб віком 16-17 років).
3.Паспорт громадянина України (паспортний документ 
іноземця, особи без громадянства).
4.Документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу 
(якщо шлюб повторний).
5.Документ, що підтверджує сплату державного мита та 
платних послуг або документ, що підтверджує право на 
звільнення від сплати державного мита..

9 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявниками 
особисто.

10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму 
доходів громадян (0,85 грн.). 
1668 грн. - послуги Ковельського міського відділу ДРАЦС. 
200 грн. - послуги Ковельського комунального підприємства 
“Добробут”.

11 Строк надання 
адміністративної послуги

Видача суб’єкту звернення свідоцтва про шлюб здійснюється 
при державній реєстрації шлюбу

12 Перелік підстав для відмови 
адміністративної послуги

Ненадання Замовником документів, зазначених вище є 
підставою для відмови у проведенні державної реєстрації 
шлюбу.

13 Порядок оскарження У вищестоящі органи у порядку їх підлеглості або у судовому 
порядку.

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Отримання суб’єктом звернення свідоцтва про шлюб.


