
Найменування 

державного органу

Місцезнаходження 

державного органу

Вид посади 

(керівна/ 

спеціаліст)

Категорія Найменування структурного підрозділу

Кінцевий 

термін 

прийняття 

документів

Контактний 

телефон

Основні 

вимоги до 

кандидатів 

(Назва файлу)

м.Львів спеціаліст В

Відділ здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та 

оперативного реагування Управління з 

контролю за використанням та охороною 

земель

08.09.2017.1

м.Львів спеціаліст В

Відділ контролю за використанням та 

охороною земель у Золочівському, 

Миколаївському, Перемишлянському, 

Пустомитівському  районах  та м. Львові   

Управління з контролю за використанням та 

охороною земель

08.09.2017.2

м.Львів спеціаліст В

Відділ контролю за використанням та 

охороною земель у Городоцькому, 

Жовківському, Кам’янка-Бузькому, 

Яворівському районах  Управління з 

контролю за використанням та охороною 

земель

08.09.2017.3

м.Львів спеціаліст В

Відділ контролю за використанням та 

охороною земель у Буському, Бродівському, 

Сокальському, Радехівському районах та 

м.Червонограді  Управління з контролю за 

використанням та охороною земель

08.09.2017.4

м.Львів спеціаліст В

Відділ контролю за використанням та 

охороною земель у Дрогобицькому, 

Жидачівському, Сколівському, Стрийському 

районах та м.Дрогобичі  Управління з 

контролю за використанням та охороною 

земель

08.09.2017.5

(032)                      

235-13-35

25.09.2017

Головне управління 

Держгеокадастру у 

Львівській області

http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.1.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.2.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.3.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.4.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.5.pdf


м.Львів спеціаліст В

Відділ контролю за використанням та 

охороною земель у Мостиському, 

Самбірському, Старосамбірському, 

Турківському районах    Управління з 

контролю за використанням та охороною 

земель

08.09.2017.6

м.Львів спеціаліст В

Відділ організації, планування та аналізу 

інспекторської діяльності Управління з 

контролю за використанням та охороною 

земель

08.09.2017.7

м.Львів спеціаліст В Відділ державного геодезичного нагляду 08.09.2017.8

м.Львів спеціаліст В Відділ у м. Львові 08.09.2017.9

м.Львів спеціаліст В
Сектор обліку земель Управління державного 

земельного кадастру
08.09.2017.10

м.Львів спеціаліст В Відділ у м. Львові 08.09.2017.11

м.Львів спеціаліст В Відділ у м. Львові 08.09.2017.12

м.Львів спеціаліст В Відділ у м. Жовківському районі 08.09.2017.13

м.Львів
заступник 

начальника
Б Відділ державного геодезичного нагляду 08.09.2017.14

м.Львів спеціаліст В Відділ у Мостиському районі 08.09.2017.15

м.Львів спеціаліст В Відділ у Мостиському районі 08.09.2017.16

м.Львів спеціаліст В Відділ у Мостиському районі 08.09.2017.17

(032)                      

235-13-35

(032)                      

235-13-35

25.09.2017

Головне управління 

Держгеокадастру у 

Львівській області

http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.6.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.7.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.8.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.9.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.10.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.11.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.12.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.13.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.14.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.15.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.16.pdf
http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/08.09.2017.17.pdf

