
 
ДЕРЖГЕОКАДАСТР   

Головне управління Держгеокадастру  у Львівській  області 
 

Н А К А З  
 

23.12.2020                                             Львів                                             № 109 

 

Про внесення змін до наказу  

від 20.07.2020 № 72 Головного 

управлінням Держгеокадастру 

 у Львівській області 
 

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

послуги», наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру від 17.07.2020 № 280, наказу Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру від 21.12.2020 № 558, 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 (у редакції наказу Держгеокадастру від 20.02.2020 № 53), 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни та доповнення до Інформаційних карток 

адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням 

Держгеокадастру у Львівській області та його структурними підрозділами у 

районах та містах (Додаток 1), та Інформаційних карток адміністративних 

послуг, які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській 

області через центри надання адміністративних послуг (Додаток 2), 

затверджених наказом Головного управлінням Держгеокадастру у Львівській 

області від 20.07.2020 № 72 «Про затвердження інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Головним 

управлінням Держгеокадастру у Львівській області» та затвердити їх, виклавши 

їх у новій редакції, що додається. 

2. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю забезпечити розміщення 

затверджених інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються 

Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області та його 

структурними підрозділами у районах та містах області через центри надання 

адміністративних послуг, на офіційному веб-сайті, на інформаційному стенді в 

приміщенні Головного управління.  

3. Керівникам структурних підрозділів в районах та містах Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області забезпечити розміщення 

затверджених інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються 

структурними підрозділами у районах та містах Головного управлінням 

Держгеокадастру у Львівській області через центри надання адміністративних 

послуг на інформаційному стенді в приміщенні структурного підрозділу в 



районі (місті) Головного управління, центрах надання адміністративних послуг 

при райдержадміністраціях та органах місцевого самоврядування Львівської 

області, та поінформувати Юридичне управління Головного управління про 

стан виконання цього наказу на електронну адресу yrv_lv@land.gov.ua у  

термін до 28 грудня 2020 року. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській області від 30.09.2020 року № 89 «Про внесення 

змін до наказу від 20.07.2020 № 72 Головного управлінням Держгеокадастру у 

Львівській області». 

наказ Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 

25.11.2020 року  № 108 «Про внесення змін до наказу від 20.07.2020 № 72 

Головного управлінням Держгеокадастру у Львівській області». 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

 

Начальник        Андрій КАВЕЦЬКИЙ 
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