
 
ДЕРЖГЕОКАДАСТР   

Головне управління Держгеокадастру  у Львівській  області 
 

 

Н А К А З  
 

25.01.2017                                             Львів                       № 23 
 

Про внесення змін до наказу  

Головного управління   

Держгеокадастру у  

Львівській області від 04.03.2016 № 81 
 

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

послуги», наказу Держгеокадастру від 16.01.2017 № 10, та зв’язку із 

проведенням ліквідації територіальних органів Держгеокадастру у Львівській 

області, керуючись Положенням про Головне управління Держгеокадастру у 

Львівській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 № 308, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Доповнити п. 1.3 та 1.4 наказу Головного управління  

Держгеокадастру у Львівській області від 04.03.2016 № 81 «Про затвердження 

Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які 

надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області» 

Інформаційними та Технологічними картками адміністративної послуги з 

видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, яка надається структурними підрозділами в районах (містах) 

Головного управління  Держгеокадастру у Львівській області, виклавши їх в 

редакції, що додаються, зокрема: 

1.1. Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Міськрайонним управлінням у 

Дрогобицькому районі та м. Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру 

у Львівській області. 

1.2. Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Міськрайонним управлінням у 

Сокальському районі та м. Червонограді Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській області. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3. Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Бродівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.4. Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у Буському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. 

1.5. Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Городоцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.6. Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Жидачівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.7. Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Жовківському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.8. Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Золочівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.9.  Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у Кам’янка-

Бузькому районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. 

1.10.  Інформаційну та Технологічну картки адміністративної послуги з 

видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у Миколаївському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, що 

додається. 

1.11.  Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Мостиському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 



1.12.  Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Перемишлянському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області. 

1.13.  Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Пустомитівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.14.  Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Радехівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.15.  Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Самбірському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.16.  Інформаційну та Технологічну картки адміністративної послуги з 

видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Старосамбірському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області, що додається. 

1.17.  Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Стрийському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.18.  Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Турківському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.19.  Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у 

Яворівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області. 

1.20.  Інформаційною та Технологічною картками адміністративної 

послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка надається Відділом Держгеокадастру у м. Львові 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. 

2. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю забезпечити розміщення 

затверджених змін до Інформаційних та Технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням 

Держгеокадастру у Львівській області, на офіційному веб-сайті, на 



інформаційному стенді в приміщенні Головного управління, центрах надання 

адміністративних послуг. 

3. Керівникам структурних підрозділів в районах (місті) Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області забезпечити розміщення 

затверджених змін до Інформаційних та Технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням 

Держгеокадастру у Львівській області на інформаційному стенді в приміщенні 

структурного підрозділу в районі (місті) Головного управління, центрах 

надання адміністративних послуг. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

 

Перший заступник начальника  

Головного управління        Р. Тхір 

 

 


