
     ЗАТВЕРДЖУЮ
                Рішення виконавчого комітету
                10.02.2022 № 64

Виконавчий комітет Ковельської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 3301)
адміністративної послуги 

надання відомостей з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку

Управління “Центр надання адміністративних послуг”
виконавчого комітету Ковельської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

1 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/факс: +38(03352)7-17-19
Електронна пошта: cnap@kowelrada.gov.ua
Веб-сайт: http://www.cnap.kowelrada.gov.ua

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

1. Заява про надання відомостей з Державного   земельного 
кадастру (форма заяви додається);

2. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;
3. Документ,  який  підтверджує  повноваження  діяти  від  імені

заявника (у  разі  подання  заяви  уповноваженою  особою):
довіреність, документ що засвідчує особу.

Заяву можна подати:
- особисто заявником або уповноваженою ним особою;
-  в  електронній  формі за  власним  електронним  цифровим  підписом
(печаткою)  заявника  через  Єдиний  державний  портал  адміністративних
послуг,  у  тому  числі  через  інтегровану  з  ним  інформаційну  систему
Держгеокадастру;
- рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про 
вручення.

3 Оплата  Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування – безоплатна)
Оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України 
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Призначення платежу: за надання відомостей з ДЗК
Код класифікації доходів бюджету: 22012500
Отримувач платежу: Ковельське УК/м.Ковель/22012500МФО: 899998
Код ЄДРПОУ: 38009371



р/р: UA3638999980334189879000003564   
Розмір адмінзбору: 113  грн. 50 коп.

4 Результат  надання
послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або
повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного 
земельного кадастру

5 Термін  надання
послуги  

В день реєстрації відповідної заяви у територіальному органі 
Держгеокадастру

6 Спосіб  отримання
відповіді(результату)  

Видається  центром  надання  адміністративних  послуг  заявнику
(уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на адресу,
вказану заявником у заяві.

У разі подання заяви в електронній формі за власним 
кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника 
відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням 
заявника видаються також у формі електронного документа засобами
телекомунікаційного зв'язку.

7 Акти законодавства
щодо надання послуги

Стаття  38  Закону  України  “Про  Державний  земельний  кадастр”
(ст.38)

Пункти  166,  167,  168,  171,  Порядку  ведення  Державного
земельного  кадастру,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  17  жовтня  2012  р.  №  1051
Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  16  травня
2014 р.  № 523-р “Деякі  питання надання адміністративних послуг
органів  виконавчої  влади  через  центри  надання  адміністративних
послуг

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі


