
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

10-11 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з 

кадастрової основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)  
(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 – 17.00 

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 – 17.15 

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 надання відомостей з  Державного земельного кадастру 

за визначеною формою. 

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання 

відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка 

передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а 

також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в 

отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому 

порядку. 

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з 

Державного земельного кадастру або довідки, що містить 

узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з 

кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації 

Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа 

Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, 

визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного 

кадастру). 

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені 

заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою). 

 

4 Оплата  Платно. Розмір плати за надання послуги - 0,5 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

календарного року, в якому надається послуга. Стаття 38 Закону 

України "Про Державний земельний кадастр". 

5 Результат послуги Отримання викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації Державного земельного кадастру або 

повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного 

https://land.gov.ua/
mailto:lutsk.volyn@land.gov.ua
https://boratyn.silrada.org/


земельного кадастру. 

6 Термін виконання 10 робочих днів 

7 Спосіб отримання 

відповіді 

(результату) 

Особисто 

8 Законодавчо-

нормативна основа 

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр” 

Пункт 166, 172, 182 Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17 жовтня 2012 року    № 1051 

 


