
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

10-05 

Видача витягу з технічної документації про нормативну 

 грошову оцінку земельної ділянки 
(назва адміністративної послуги) 

 

Відділ у Луцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Волинській області 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

1 Орган, що надає 

послугу 
Відділ у Луцькому районі Головного управління Держгеокадастру у 

Волинській області 

Адреса: 43001, м.Луцьк, вул. Ковельська 53, 

Телефон:  (0332) 77-43-16 

Веб-сайт: https://land.gov.ua/ 

Електронна пошта: lutsk.volyn@land.gov.ua 

Режим роботи: 

Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Обідня перерва: 13.00 – 14.00 

2 Місце подання 

документів та 

отримання 

результату послуги 

Центр надання адміністративних послуг Боратинської сільської ради 

Адреса: с. Боратин, вул. Центральна, 15  

Телефон: 29-42-57 

Веб-сайт: https://boratyn.silrada.org 

Електронна пошта: boratyn.cnap@gmail.com 

Режим роботи: 

Понеділок, вівторок, четвер: 08.00 – 17.00 

Середа: 08.00 – 20.00 

П’ятниця: 08.00 – 15.00 

 Без перерви на обід 

Субота, неділя – вихідні дні. 

3 Перелік документів, 

необхідних для 

надання послуги, та 

вимоги до них 

1.Заява з інформацією про кадастровий номер 

2.Копія правових документів, що підтверджують право власності 

(користування) земельною ділянкою (за наявності - свідоцтво про 

право власності, державний акт на право власності, витяг з 

державного реєстру речових прав на нерухоме майно) 

3.Паспорт та його копія (для фізичної особи додатково) 

4.Копія ідентифікаційного номера (для фізичної особи додатково) 

5.Копія нотаріального запиту та копія свідоцтва про смерть (при 

оформленні спадщини) (для фізичної особи додатково) 

6.Копія виписки або витяг з ЄДР 

7.Нотаріально посвідчена копія довіреності або доручення та 

пред’являється паспорт особи 

4 Оплата  Безоплатно. 

5 Результат послуги 1. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки 

2. Письмова відмова у наданні послуги. 

6 Термін виконання Строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати реєстрації 

відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру 

7 Спосіб отримання 

відповіді 

(результату) 

Після отримання дзвінка або sms-повідомлення на залишений 

контактний номер телефону - особисто, в тому числі через 

представника за довіреністю (з посвідченням особи). 

8 Законодавчо-

нормативна основа 

Закон України «Про оцінку земель» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 № 213 «Про 

Методику нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.        

https://land.gov.ua/
mailto:lutsk.volyn@land.gov.ua
https://boratyn.silrada.org/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1278-2011-%D0%BF


№ 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки 

земель несільськогосподарського призначення (крім земель 

населених пунктів)» 
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