
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

10-07 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)  

про земельну ділянку 
(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 про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру 

2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 

заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою) 

3. Документацію із землеустрою, яка є підставою для внесення 

відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку у паперовій або електронній формі відповідно до 

вимог Закону України «Про землеустрій» 

4. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт 

із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного 

кадастру, відповідно до вимог Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» 

4 Оплата  Безоплатно. 

5 Результат послуги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на 

підтвердження внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру  

Повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру 

6 Термін виконання 14 календарних днів з дня 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 

Стаття 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» 

Пункти 118, 121, 122 Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2012 р. № 1051 
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