
 
ДЕРЖГЕОКАДАСТР   

Головне управління Держгеокадастру  у Львівській  області 
 

Н А К А З  
 

01.07.2021                                        Львів                                                № 45 

 

 

Про внесення змін до наказу  

Головного управління Держгеокадастру  

у Львівській області  

від 20.07.2020 № 72 

  
 

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

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

кадастру від 18.07.2021 № 301, керуючись Положенням про Головне 

управління Держгеокадастру у Львівській області, затвердженого наказом 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 

21.05.2021 № 248,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до наказів Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області «Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням 

Держгеокадастру у Львівській області» від 20.07.2020 № 72, «Про внесення 

змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 

20.07.2020 № 72» від 30.09.2020 № 89, «Про внесення змін до наказу Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській  області від 20.07.2020 № 72» від 

25.11.2020 № 108, «Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській  області від 20.07.2020 № 72» від 23.12.2020 № 

109, «Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській  області від 20.07.2020 № 72» від 03.03.2021 № 14, «Про внесення 

змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Львівській  області від 

20.07.2020 № 72» від 20.04.2021 № 31, «Про внесення змін до наказу Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській  області від 20.07.2020 № 72» від 

20.04.2021 № 43, «Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській  області від 20.07.2020 № 72» від 23.06.2021 

№45, такі зміни: 

1) Типову інформаційну картку адміністративної послуги «Проведення 

добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також 

вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі 

негативного висновку)» виключити; 



2)  Типову інформаційну картку адміністративної послуги «Виправлення 

технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної 

не з вини органу, що здійснює його ведення» викласти в новій редакції, що 

додається; 

3) Типову технологічну картку адміністративної послуги «Проведення 

добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також 

вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі 

негативного висновку)» виключити;  

4) Типові інформаційні картки адміністративних послуг «З проведення 

обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації», «Видача 

висновку про погодження документації із землеустрою», «Видача дозволу на 

зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок» виключити; 

5) Типову інформаційну картку адміністративної послуги «Надання 

відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку» викласти в новій редакції, що 

додається; 

6) Типову інформаційну картку адміністративної послуги «Видача 

рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності» 

викласти в новій редакції, що додається; 

7) Технологічні картки адміністративних послуг «З видачі дозволу на 

зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки», «З проведення 

обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації», «Видача 

висновку про погодження документації із землеустрою» виключити; 

8) Технологічну картку адміністративної послуги «З надання відомостей з 

Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку» викласти в новій редакції, що додається. 

2. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю забезпечити розміщення 

інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються Головним 

управлінням Держгеокадастру у Львівській області та його структурними 

підрозділами у районах та містах, 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 

інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються Головним 

управлінням Держгеокадастру у Львівській області та його структурними 

підрозділами у районах та містах,  на інформаційному стенді в приміщенні 

міськрайонних структурних підрозділах та структурних підрозділах у районах, 

містах Головного управління Держгеокадастру у Львівській області та 

поінформувати Юридичне управління Головного управління про стан 

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

05 липня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник            Андрій КАВЕЦЬКИЙ 

mailto:yrv_lv@land.gov.ua

