
 
ДЕРЖГЕОКАДАСТР   

Головне управління Держгеокадастру  у Львівській  області 
 

 

Н А К А З  
 

10.12.2015 року                                    Львів                          №  317 
 

Про внесення змін до наказу  

Головного управління   

Держгеокадастру у  

Львівській області від 09.10.2015 № 206 

 

Відповідно статей 8, 9 та 19 Закону України «Про адміністративні 

послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 № 44 «Про 

затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної 

послуги», на виконання наказу Держгеокадастру України від 01.12.2015 № 777, 

керуючись Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Львівській 

області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру від 03.03.2015 № 8,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни  до Інформаційних та Технологічних карток відповідних 

адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням 

Держгеокадастру у Львівській області,  в тому числі через центри надання 

адміністративних послуг, затверджених наказом Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській області від 09.10.2015 № 206, що додаються. 

2. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю забезпечити розміщення 

затверджених змін до Інформаційних карток до кожної адміністративної 

послуги, які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській 

області, на офіційному веб-сайті, на інформаційному стенді в приміщенні 

Головного управління, центрі надання адміністративних послуг. 

3. Керівникам Відділів (Управлінь) Держгеокадастру у районах/містах 

Львівської області в термін до 10 грудня 2015 року забезпечити затвердження 

змін до Інформаційних та Технологічних карток до відповідної 

адміністративної послуги, які надаються територіальними органами Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, в тому числі через 

центри надання адміністративних послуг, на районному, міському рівнях та 

оприлюднення Інформаційних карток до кожної адміністративної послуги на 

веб-сайтах, в приміщеннях громадських приймалень відповідних органів, 

відповідних центрах надання адміністративних послуг. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Начальник 

Головного управління      А.В. Кавецький 



 

Завізували: 

Начальник управління  

землеустрою та охорони земель                                                            А. Петришин 

 

Начальник управління державного  

земельного кадастру                                                              І. Філевич 

 

Начальник відділу  

державної землевпорядної експертизи      А. Вітюк 

 

Начальник юридичного відділу        В. Собко 

 

Заступник начальника відділу бухгалтерського 

обліку, фінансів та звітності             І. Колодчак 

 

Начальник відділу документального,  

господарського та  

організаційного забезпечення                          М. Сегін 

 

Завідувач сектора взаємодії зі ЗМІ  

та громадськістю                                                                          О. Нашиванко 

 

Виконавець: 

Провідний спеціаліст юридичного відділу                                                   Т. Сціра 

 

 

 


