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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській 

області  

від 06.12.2022 № 101 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ ЧАСТИНИ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ,  

З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ  

(назва адміністративної послуги) 

Відділ № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області 

Відділ № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області 

Відділ № 3 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області 

Відділ № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області 

Відділ № 5 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області 

Відділ № 6 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області 

Відділ № 7 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області 

                                                (найменування суб’єкта надання послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру 

надання адміністративних 

послуг, в якому 

здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дрогобицької 

міської ради 

Центр надання адміністративних послуг Меденицької селищної  ради 

Центр надання адміністративних послуг Трускавецької міської ради 

Відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних 

послуг Бродівської міської ради  

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської 

міської ради  

Відділ «Центр надання адміністративних послуг Заболотцівської сільської 

ради»  

Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради 

Золочівського району Львівської області 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Красненської селищної 

ради Золочівського району Львівської області  

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бібрської 

міської ради  

«Центр надання адміністративних послуг Глинянської міської ради» 

Центр надання адміністративних послуг Городоцької міської ради 

Львівської області 

Центр надання адміністративних послуг Давидівської сільської ради ОТГ 

Львівського району Львівської області 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Жовківської  міської ради 

Центр надання адміністративних послуг Жовтанецької сільської ради  

Відділ Центр надання адміністративних послуг Кам’янка-Бузької міської 

ради  

Центр надання адміністративних послуг Мурованської сільської  ради  

територіальної громади Львівського району  Львівської області 

Центр надання адміністративних послуг Виконавчого комітету 

Перемишлянської міської ради 
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Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Пустомитівської міської 

ради  

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

Рава-Руської міської ради 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Солонківської сільської 

ради Львівського району Львівської області 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Щирецької селищної ради 

Центр надання адміністративних послуг м. Львова та його територіальні 

підрозділи 

Центр надання адміністративних послуг Воютицької сільської  ради 

Самбірського району Львівської області  

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Добромильської міської 

ради 

Центр надання адміністративних послуг Новокалинівської міської ради 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  Ралівської сільської ради 

Самбірського району Львівської області 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області 

Центр надання адміністративних послуг Самбірської міської ради 

Центр надання адміністративних послуг Старосамбірської районної 

державної адміністрації Львівської області 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської 

міської ради 

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації 

Турківської міської ради 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Гніздичівської селищної 

ради 

Відділ-Центр надання адміністративних послуг Жидачівської міської ради  

Управління надання адмінністративних послуг та державної реєстрації 

Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області  

Центр надання адміністративних послуг Моршинської міської ради 

Центр надання адміністративних послуг Новороздільської міської ради 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Розвадівської сільської ради 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Славської селищної ради 

Стрийського району Львівської області 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської 

міської ради 

Центр надання адміністративних послуг Тростянецької сільської ради 

Стрийського району Львівської області: 

Центр надання адміністративних послуг Ходорівської міської ради 

Центр надання адміністративних послуг Радехівської міської ради 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради 

Львівської області 

Центр надання адміністративних послуг Червоноградської міської ради 

Львівської області 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Мостиської  міської ради 

Центр надання адміністративних послуг Шегинівської  сільської ради  

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Новояворівської міської 

ради Львівської області 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Яворівської міської ради 

Львівської області  

Центр надання адміністративних послуг Куликівської селищної ради 

Львівського району Львівської області 

Центр надання адміністративних послуг Східницької селищної ради 

ЦЕНТР надання адміністративних послуг Сокільницької сільської ради 
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Львівського району Львівської області 

Центр  надання адміністративних послуг Комарнівської міської ради 

Відділ організації надання адміністративних послуг  Боринської селищної  

ради 

 

1. Місцезнаходження 

центру надання 

адміністративної 

послуги 

ЦНАП Бориславської міської ради: 

вул. Шевченка,42, м. Борислав, Львівська область, 82300 

ЦНАП виконавчого комітету Дрогобицької міської ради: 

пл. Ринок, 1 (приміщення Дрогобицької міської ради, вхід в 

Центр ліворуч від центрального входу в міську раду)  

м. Дрогобич, Львівська область, 82100 

Центр надання адміністративних послуг Меденицької селищної  ради 

вул. Шкільна, буд.16, смт. Меденичі, Дрогобицький район, Львівська 

область, 82160 

ЦНАП Трускавецької міської ради: 

вул. Бориславська, 1, м. Трускавець, Львівська область, 82200 

Відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних 

послуг Бродівської міської ради: 
вул. І.Франка, буд.41, м. Броди, Львівської області,  80600 

ЦНАП виконавчого комітету Буської міської ради: 

вул. Львівська,2, м. Буськ, Львівська область,  80500 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг Заболотцівської 

сільської ради»  

вул. Шевченка, 3, с. Заболотці, Золочівський район, Львівська область, 80630 

Центр надання адміністративних послуг Золочівської міської ради 

Золочівського району Львівської області 

вул. Чорновола,буд.3 м. Золочів, Золочівський район, Львівська область, 

80700 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Красненської 

селищної ради Золочівського району Львівської області 
вул. І.Франка, буд. 5, смт. Красне, Золочівський район, Львівська область, 

80560 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Бібрської міської ради 

вул.Тарнавського, 22, м. Бібрка, Львівський  район,  

Львівська область, 81220 

«Центр надання адміністративних послуг Глинянської міської ради» 
вул. Шевченка, буд.38, м. Глиняни, Львівського  району  

Львівської області, 80720 

Центр надання адміністративних послуг Городоцької міської ради 

Львівської області  

м-н Гайдамаків, буд.6, м. Городок, Львівський район, Львівська область, 81500 

Центр надання адміністративних послуг Давидівської сільської ради 

ОТГ Львівського району Львівської області 

 вул. Незалежності, буд.1 А, с.Давидів, Львівський район,  Львівська 

область, 81151 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Жовківської  міської 

ради  

вул. Львівська, 40 м. Жовква, Львівський  район, Львівська область, 80300 

Центр надання адміністративних послуг Жовтанецької сільської ради  

вул. Львівська, буд.2д, с. Жовтанці, Львівський район, Львівська область, 80431 

 Відділ ЦНАП Кам’янка-Бузької міської ради 
вул. Незалежності, 20а, м. Кам’янка-Бузька, Львівський район Львівська 

область, 80400 

ЦНАП Мурованської сільської  ради територіальної громади 

Львівського району Львівської області: 

вул. Польова, буд. 65,  с. Сороки-Львівські Львівський район  Львівської 
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області,  81120 

Центр надання адміністративних послуг Виконавчого комітету 

Перемишлянської міської ради 

вул. Привокзальна, буд.3, м. Перемишляни, Львівський район Львівська 

область, 81200 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Пустомитівської міської 

ради  

 вул. Грушевського, буд.46, м.Пустомити, Львівський район,  

Львівська область, 81100 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

Рава-Руської міської ради  

вул. Я. Мудрого, буд. 3, м. Рава-Руська Львівського району Львівської області, 

80316 

Відділ «ЦНАП» Солонківської сільської ради Львівського району 

Львівської області 

вул. Центральна, буд.1, с. Солонка Львівський району Львівської області,  

81131 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Щирецької селищної ради 

вул.П.Адермаха 8, смт. Щирець, Львівський району Львівської області, 81160  

Центр надання адміністративних послуг м. Львова: 
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші), м. Львів, 79008 

вул. Т. Шевченка, 374, м. Львів, 79069 

вул. Ген. Чупринки, 85, м. Львів, 79057 

вул. І. Виговського, 32,м. Львів, 79022 

вул. Костя Левицького, 67, м. Львів, 79017 

вул. Червоної Калини, 72а м. Львів, 79066 

вул. М. Хвильового, 14а,  м. Львів, 79068 

Територіальний підрозділ ЦНАП у смт. Рудне 

вул. Грушевсього, 55, 79493 

Територіальний підрозділ ЦНАП у смт. Брюховичі 

вул. В. Івасюка, 2а, 79491 

Територіальний підрозділ ЦНАП у м. Винники 

вул. Галицька, 12, 79495 

Територіальний підрозділ ЦНАП у м. Дубляни 

вул. Т.Шевченка, 20, 80381 

Територіальний підрозділ ЦНАП у с. Лисиничі 

вул. Т.Шевченка, 48, 81126  

Територіальний підрозділ ЦНАП у с. Зашків 

вул. Є. Коновальця, 110А, 80375 

ЦНАП  Воютицької сільської ради: 

вул. Шкільна буд. 21, с.Воютичі Самбірського району Львівської області,  

81453 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Добромильської 

міської ради 

вул. Центральна, 75Б, с. Нове Місто, Самбірський району Львівська область,  

82022 

ЦНАП  Новокалинівської міської ради 

пл. Авіації, 1а, м. Новий Калинів, Самбірський район, Львівська область, 

81464 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  Ралівської сільської 

ради Самбірського району Львівської області 

вул. Івана Франка,28, с. Ралівка, Самбірський район, Львівська область, 

81473 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області  

пл. Відродження, 1, м. Рудки, Самбірський район, Львівська область,81440 
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ЦНАП Самбірської міської ради: 

пл. Ринок,1, 1-й поверх, м. Самбір, Львівська область, 81400 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату 

Старосамбірської міської ради  

вул.  Лева Галицького, 40 м. Старий Самбір, Самбірський район, Львівська 

область, 82000 

ЦНАП при Старосамбірській РДА: 

вул. Л. Галицького, 40, 1 поверх, каб.110, м. Старий Самбір,  

Львівська область, 82000 

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної 

реєстрації Турківської міської ради: 

вул. Січових Стрільців, буд. 62, м. Турка,  Самбірський район, Львівська 

область, 82500 

Відділ ЦНАП Гніздичівської селищної ради 

вул. Грушевського, 3, смт. Гніздичів, Стрийський  район 

Львівська область, 81740 

Відділ-Центр надання адміністративних послуг  

Жидачівської міської ради 

вул. Шашкевича,2, м. Жидачів, Стрийський  район 

Львівська область, 81700 

Управління надання адмінністративних послуг та державної реєстрації 

Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області  

 вул. В.Великого буд.6, м.Миколаїв, Стрийський район,  

Львівська область, 81600 

ЦНАП Моршинської міської ради: 

вул. Привокзальна,63 м. Моршин, Стрийський район, Львівська область, 82482  

ЦНАП Новороздільської міської ради: 
вул. Грушевського, 24, м. Новий Розділ, Львівська область,  

81652 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Розвадівської сільської ради 

вул.Шевченка,114, с. Пісочна, Стрийський район, Львівська область, 81640 

Відділ ЦНАП Славської селищної ради Стрийського району Львівської 

області:  

вул. Володимира Івасюка, 24, смт. Славське Стрийський район Львівської 

області, 82660 

ЦНАП виконавчого комітету Стрийської міської ради: 

вул. Шевченка 71, м. Стрий, Львівська область, 82400  

Центр надання адміністративних послуг Тростянецької сільської ради 

Стрийського району Львівської області: 

Основний офіс ЦНАП: 

вул. Зелена, 2, с.Тростянець, Стрийський район, Львівська область, 81614 

ЦНАП Ходорівської міської ради: 

вул. Грушевського, 46, м. Ходорів, Стрийський район 

Львівська область, 81750 

ЦНАП Радехівської міської ради 

пр. Відродження, 3, м. Радехів, Червоноградський район, Львівська область, 

80200 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської 

ради Львівської області  

вул. Тартаківська, буд. 7, м. Сокаль,  Червоноградський район, Львівська 

область, 80001 

ЦНАП Червоноградської міської ради: 

пр. Шевченка, 27, м. Червоноград, Львівська обл., 80100 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Мостиської  міської ради 
вул. Грушевського, 3, м. Мостиська, Львівська обл., 81300  

Центр надання адміністративних послуг Шегинівської  сільської ради 
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вул. Дружби, буд.184, с.Шегині, Яворівський район, Львівська область, 

81321 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Новояворівської 

міської ради Львівської області 

вул. Шевченка 1, м. Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 

81053 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Яворівської міської 

ради Львівської області  

81000,.Львівська обл, м. Яворів, вул. Львівська,10 

«Центр надання адміністративних послуг» 

 

«Центр надання адміністративних послуг Куликівської селищної ради 

Львівського району Львівської області 

смт.Куликів вул.Львівська 2 Львівський район ,Львівська область 80362 

 

Центр надання адміністративних послуг Східницької селищної ради 

Вул.Золота Баня б.3 смт.Східниця Дрогобицький район, Львівська область, 

82391 

 

ЦЕНТР надання адміністративних послуг Сокільницької сільської ради 

Львівського району Львівської області 

вул.Галицького 1 с. Сокільники, Львівський район, Львівська область 81130 

 

Центр  надання адміністративних послуг Комарнівської міської ради 

Вул.Січових Стрільців б.14 м.Комарно,Львівського району, Львівської 

області 81562 

 

Відділ організації надання адміністративних послуг  Боринської селищної  

ради. 

82547 ,  вул.Івана Франка  27, смт. Бориня Самбірського району  Львівської  

області 

2. Інформація щодо 

режиму роботи центру 

надання 

адміністративної 

послуги  

ЦНАП Бориславської міської ради:  

Понеділок, середа, четвер — 08.00 год. - 16.00 год., 

Вівторок — 08.00 год– 16.00 /17.00 год – 20.00год., 

П’ятниця  —  8.00 год. - 15.00 год. 

Вихідні дні:  субота,неділя 

 

ЦНАП виконавчого комітету Дрогобицької міської ради: 

Понеділок, середа, четвер — 08.00 год. - 16.00 год., 

Вівторок — 08.00 год. - 20.00 год., 

П’ятниця  —  08.00 год. - 15.00год. 

Субота – 08.00 год. -15.00 год 

Вихідні дні:, неділя 

 

ЦНАП Меденицької селищної  ради: 
Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок, середа,  четвер, п’ятниця: з 09.00 до 16.00 

Вівторок: з 9.00 до 20.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя -  прийом не здійснюється 

 

ЦНАП Трускавецької міської ради: 

Понеділок, вівторок, середа, четвер — 08.00 год. - 17.15 год., 

П’ятниця  —  8.00 год. - 16.00 год. 

Обідня перерва – 12.00 год- 13.00 год 

Вихідні дні: субота, неділя 
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Відділ з питань організації діяльності ЦНАП Бродівської міської ради: 

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок,  середа, четвер з 09.00 по 18.00 

вівторок з 09.00 по 20.00 

п’ятниця з 09.00 по 17.00. 

Без перерви на обід 

Субота, неділя – вихідні дні 

Приймальні години ЦНАП: 

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 09.00 по 16.00 

вівторок з 09.00 по 20.00 

 

ЦНАП виконавчого комітету Буської міської ради: 

Графік роботи: 

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота - 9.00 -16.00 год. (без перерви 

на обід),  

четвер -9.00 -20.00 год. (без перерви на обід),  

неділя - вихідні дні. 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг Заболотцівської 

сільської ради» 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця  - 09.00 год. – 18.00 год., 

Середа  - 11.00 год. – 20.00 год. 

Без перерви на обід 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

ЦНАП Золочівської міської ради Золочівського району Львівської 

області 

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок,  середа, четвер, п’ятниця  з 09.00 по 17.00 

Вівторок з 09.00 по 20.00 

Субота з 09.00 по 16.00. 

Без перерви на обід 

Неділя – вихідний  

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Красненської 

селищної ради Золочівського району Львівської області 
Графік роботи ЦНАПу: 

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 09.00 до 18.00 год., середа  з 09.00 до 

20.00 год.;  

Години прийому ЦНАП:  

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 09.00 до 16.00 год., середа  з 09.00 до 

18.00 год.; 

Без перерви на обід 

Субота неділя – прийом не здійснюється 

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету  

Бібрської міської ради: 

Графік роботи ЦНАПу: 

Понеділок, вівторок, середа, четвер: з 09.00 до 18.00 

П’ятниця:  з 9.00 до 17:00 

Перерва на обід з 13:00 до 14:00 

Субота, неділя -  прийом не здійснюється 

 

ЦНАП Глинянської міської ради Львівського району Львівської області 

Понеділок – з  13:00 по 20:00  

вівторок, середа, четвер, п’ятниця, з 9:00 по 16:00. 

Без перерви на обід 
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Субота, неділя – вихідний день. 

 

ЦНАП Городоцької міської ради Львівської області: 

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок:   з 9:00 до 17:00 

Вівторок:      з 9:00 до 20:00 

Середа:         з 9:00 до 17:00 

Четвер:         з 9:00 до 17:00 

П’ятниця:     з 9:00 до 16:00 

Субота:        з 9:00 до 13:00 

Неділя:         вихідний 

 

Центр надання адміністративних послуг Давидівської сільської ради 

ОТГ Львівського району Львівської області 

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця: з 09.00 до 16.00 

Четвер з 9.00 до 20.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя -  прийом не здійснюється  

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Жовківської  міської 

ради  

Графік роботи ЦНАПу ( час прийому 

Понеділок, вівторок, середа, четвер  з 08:00 год-17:00 год 

П’ятниця: 08:00 год до 16.00 год 

Перерва на обід: 12.00 год-13.00 год 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

Центр надання адміністративних послуг Жовтанецької сільської ради  

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок з 09.00 до 17.00 год; без перерви на обід; 

Вівторок: з 08.00до 17.00 год;без перерви на обід; 

Середа з 09.00 до 19.00 год; без перерви на обід; 

Четвер з 09.00 до 17.00 год; без перерви на обід; 

П'ятниця з 09.00 до 17.00 год; без перерви на обід; 

Субота та неділя: вихідні дні 

 

 

Відділ ЦНАП Кам’янка-Бузької міської ради  
понеділок: з 10:00 до 18:00 

вівторок, середа: з 9:00 до 17:00 

четвер: з 10:00 до 20:00 

п’ятниця, субота: з 9:00 до 16:00 

неділя: вихідний 

 

ЦНАП Мурованської сільської ради ТГ Львівського району Львівської 

області: 

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок, вівторок, середа, з 09.00 по 17.00 

четвер з 08.00 по 16.00. 

п’ятниця з 12.00 по 20.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – вихідні дні 

 

Центр надання адміністративних послуг  

Виконавчого комітету Перемишлянської міської ради: 

Графік роботи ЦНАПу 



278 
 

 

Понеділок – з 09.00 до 18.00 год 

Вівторок – з 09.00 до 20.00 год 

Середа – з 09.00 до 18.00 год 

Четвер – з 09.00 до 18.00 год 

П’ятниця – з 09.00 до 18.00 год 

Субота – з 09.00 до 18.00 год 

Неділя -  прийом не здійснюється  

 

Графік прийому ЦНАПу: 

Понеділок – з 09.00 до 16.00 год 

Вівторок – з 09.00 до 20.00 год 

Середа – з 09.00 до 16.00 год 

Четвер – з 09.00 до 16.00 год 

П’ятниця – з 09.00 до 16.00 год 

Субота – з 09.00 до 16.00 год 

Неділя -  прийом не здійснюється  

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Пустомитівської 

міської ради: 

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок: з 08.00 до 20.00 

Вівторок, середа, четвер: з 08.00 до 17.00 

Четвер з 08.00 до 17.00 

Пятниця 08.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя -  прийом не здійснюється 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

Рава-Руської міської ради  

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота з 09.00 по 16.00 год. 

Четвер з 09.00 по 20.00 год.  

Без перерви на обід. 

Неділя – вихідний день. 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Солонківської 

сільської ради Львівського району Львівської області 

Графік роботи ЦНАП 

Понеділок, вівторок, середа з 08.00 по 17.00 

Четвер з 08.00 по 17.00 

П’ятниця з 08.00 по 17.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя – вихідні дні. 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Щирецької селищної ради 

Понеділок, вівторок, середа, четвер   08.00-17.00 

П’ятниця 08.00-16.00 

Обідня перерва: 12.00-12.45 

Субота, неділя вихідний 

 

Центр надання адміністративних послуг м. Львова: 

Пн-Вт :09.00 – 18.00год. 

Ср-Чт: 09.00 – 20.00год. 

Пт.: 09.00 – 17.00год. 

Сб.:09.00 – 16.00год. 

Нд. – вихідний день 
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Територіальний підрозділ ЦНАП у смт. Рудне 

Територіальний підрозділ ЦНАП у смт. Брюховичі 

Територіальний підрозділ ЦНАП у м. Винники 

Територіальний підрозділ ЦНАП у м. Дубляни 

Територіальний підрозділ ЦНАП у с. Лисиничі 

Пн-Вт:09.00 – 18.00год. 

Ср: 09.00 – 20.00год. 

Чт.: 09.00-20.00 

Пт.: 09.00 – 16.00год. 

Сб.:09.00 – 16.00год. 

Нд. – вихідний день 

Територіальний підрозділ ЦНАП у с. Зашків 

Пн-Чт:09.00 – 18.00год. 

Пт.: 09.00 – 16.00год. 

Сб - Нд. – вихідні дні 

 

ЦНАП Воютицької сільської ради:  

Понеділок,  вівторок, середа, п’ятниця з 09.00 по 18.00 

четвер з 09.00 по 20.00. 

Без перерви на обід 

Субота, неділя – вихідні дні 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Добромильської 

міської ради 
Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок, вівторок, четвер: з 09.00 до 16.00 

Середа: з 09.00 до 20.00 

П’ятниця, субота : з 09:00 до 16:00   

Без перерви на обід 

Неділя – прийом не здійснюється 

 

ЦНАП  Новокалинівської міської ради 

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок, вівторок, четвер: з 09.00 до 17.15 

Середа: з 09.00 до 20.00 

П’ятниця, субота : з 09:00 до 16:00   

Без перерви на обід 

Неділя – прийом не здійснюється 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  Ралівської сільської 

ради Самбірського району Львівської області 

Графік роботи ЦНАПу: 

Понеділок – п’ятниця з 9.00 год до 17.00 год 

без перерви на обід 

Субота, неділя:вихідний 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області  

Графік роботи ЦНАПу ( час прийому 

Понеділок, вівторок, з 09:00 год- до 18:00 год 

Середа: з 09.00 год .– до 17 00 год 

Четвер: з 09.00 год до 20. 00 год 

П’ятниця: з 09.00 год .– до 17 00 год 

Перерва на обід: 13.00 год-14.00 год 

Вихідні дні: субота, неділя 
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ЦНАП Самбірської міської ради: 

Вівторок, четвер — 12.00 год. - 20.00 год., 

Понеділок, середа — 09.00 год. - 18.00 год., 

П’ятниця  —  9.00 год. - 17.00 год. 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату 

Старосамбірської міської ради  

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок-08:00 год-17:00 год 

Вівторок- -08:00 год-17:00 год 

Середа -08:00 год-17:00 год 

Четвер --08:00 год-17:00 год 

П’ятниця: 08:00 год до 15 :45 год 

Вихідні дні: субота, неділя 

Графік прийому ЦНАПу 

Понеділок-08:00 год-15:00 год 

Вівторок- -08:00 год-17:00 год 

Середа-08:00 год-15:00 год 

Четвер --08:00 год-15:00 год 

П’ятниця: 08.00 год до 14:00 год 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

ЦНАП при Старосамбірській РДА: 

Понеділок, вівторок, четвер — 09.00 год. - 18.00 год., 

Середа — 09.00 год. - 20.00 год., 

П’ятниця  —  9.00 год. - 17.00 год. 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної 

реєстрації Турківської міської ради: 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 10:00 год. – 17:00 год., 

Середа — 10.00 год. - 20.00 год.,  

Без перерви на обід. 

Вихідний день: субота, неділя 

 

Відділ ЦНАП Гніздичівської селищної ради 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 08.30 год. - 16.30 год., 

Середа — 08.30 год. - 20.00 год., Без перерви на обід. 

Вихідний день: субота, неділя 

 

Відділ-Центр надання адміністративних послуг Жидачівської міської 

ради : 

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 08.00 год. - 17.00 год., 

Середа — 08.00 год. - 20.00 год., 

Субота —  08.00 год. - 16.00 год., 

Вихідний день: неділя 

 

Управління надання адмінністративних послуг та державної реєстрації 

Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області  

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок, вівторок,середа,четвер : з 08.30 до 17.30 

П’ятниця: з 8.00 до 16.00 

Без перерви на обід 
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Субота, неділя -  прийом не здійснюється 

 

ЦНАП Моршинської міської ради: 

Понеділок, середа, четвер — 09.00 год. – 18.00 год., 

Вівторок 09.00 – 20.00 год 

П’ятниця  —  09.00 год. – 17.00 год. 

Субота 09.00 – 16.00 год 

Вихідні дні: неділя 

 

ЦНАП Новороздільської міської ради: 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 09.00 год. - 17.00 год., 

середа — 09.00 год. - 20.00 год., 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Розвадівської сільської ради: 

Понеділок: з 9.00 до 16.00 

Вівторок: з 9.00 до 16.00 

Середа: з 9.00 до 16.00 

Четвер: з 9.00 до 16.00  

П’ятниця: з 9.00 до 16.00 

без перерви на обід 

Субота:   вихідний 

Неділя:    вихідний 

 

Відділ ЦНАП Славської селищної ради Стрийського району Львівської 

області:  

Понеділок, середа, четвер –  09.00 - 18.00; 

Вівторок – 09.00 - 20.00; 

П’ятниця –  09.00 - 17.00; 

Вихідні дні: субота, неділя 

Без перерви на обід 

 

ЦНАП виконавчого комітету Стрийської міської ради: 

Понеділок, середа, четвер: 9.00-16.00 год. 

Вівторок: 9.00-19.00 год. 

П'ятниця: 9.00-15.00 год. 

Субота, неділя: вихідні дні. 

 

Центр надання адміністративних послуг Тростянецької сільської ради 

Стрийського району Львівської області: 

Режим роботи:  

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця : 09.00 – 16.00. 

вівторок:  09.00 - 20.00. 

Без перерви на обід 

Субота, неділя – вихідні дні. 

 

ЦНАП Ходорівської міської ради: 

Понеділок, — 13.00 год. - 20.00 год., 

вівторок— 08.00 год. – 17.00 год., 

Середа — 08.00 год. – 17.00год., 

Четвер— 08.00 год. – 17.00год 

П’ятниця  —  08.00 год. – 17.00год. 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

ЦНАП  Радехівської міської ради: 
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Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок,вівторок, середа з 09.00 до 18.00 

п’ятниця: з 09.00 до 17.00 

Четвер: з 09.00 до 20.00 

Без перерви на обід 

Субота неділя – прийом не здійснюється 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської 

ради Львівської області  

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок, вівторок, середа -08:30 год-17:00 год 

Четвер --11:00 год-20:00 год 

П’ятниця: 08:30 год до 16.00  год 

Вихідні дні: субота, неділя 

Графік прийому ЦНАПу 

Понеділок, вівторок, середа -10:00 год-17:00 год 

Четвер --11:00 год-20:00 год 

П’ятниця: 09:00 год до 16.00  год 

Без перерви на обід 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

ЦНАП Червоноградської міської ради: 

Понеділок—8.00 год-17.15год ,  

вівторок—9.00 год-20.00 год 

Середа — 8.00 год-17.15.год, 

четвер — 09.00 год. – 17.15. год., 

П’ятниця  —  8.00 год. - 16.00 год. Без перерви на обід 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

Відділ ЦНАП Мостиської міської ради: 

Понеділок, четвер, п’ятниця — 09.00 год. - 16.00 год., 

Вівторок – 09.00-17.00 

Середа — 09.00 год. - 20.00 год., 

Без перерви на обід 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

Центр надання адміністративних послуг Шегинівської  сільської ради: 

Понеділок, середа, п’ятниця: з 09.00 до 16.00 

Вівторок: з 9.00 до 17.00 

Четвер з 9.00 до 20.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя -  прийом не здійснюється 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Новояворівської 

міської ради Львівської області 

Понеділок:08.00 год. - 20.00 год., 

Вівторок,середа,четвер, п’ятниця  —  08.00 год. – 17.15год. 

Субота: 08.00-16.00 год. 

Вихідні дні: неділя 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Яворівської міської 

ради Львівської області: 

Графік роботи ЦНАПу 

Понеділок з 8.00 до 20.00 год; 

Вівторок, середа, четвер з 8.00 до 17.00 год; 
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П’ятниця з 8.00 до 15.45 год;  

з гнучкою перервою на обід протягом 45хв. щодня 

Приймальні години ЦНАП: 

Понеділок з 09.00 до 20.00 год; 

Вівторок, середа, четвер з 9.00 до 16.00 год; 

П’ятниця з 8.45 до 15.45 год; 

Без перерви на обід 

 

Центр наданя адміністративних послуг Куликівської селищної ради 

Львівського району Львівської області 

Понеділок:09.00-18.00 год. 

Вівторок:08.00-17.00 год. 

Середа: 09.00-18.00 год. 

Четвер:09.00-20.00 год. 

П’ятниця:09.00-17.00 год 

 

ЦЕНТР надання адміністративних послуг Сокільницької сільської ради 

Львівського району Львівської області 

Графік роботи ЦНАП: 

Понеділок з 9:00 до 17:00 

Вівторок:   з 8:00 до 16:00 

Cереда:       з 9:00 до 17:00 

Четверг:      з 8:00 до 17:00 

П’ятниця     з 8:00 до 15:00 

Без перерви на обід. 

Субота, неділя:вихідний  

 

Центр надання адміністративних послуг Східницької селищної ради 

Графік роботи ЦНАПУ 

Понеділок, середа, четвер: p 09:00 до 17:00 

Вівторок:09:00 до 20:00 

П’ятниця з 09:00 до 16:00 

Без перерви на обід 

Субота,неділя –прийом не здійснюється 

 

ЦНАП КОМАРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Понеділок, середа, 09.00 год– 17.00  год. 

Вівторок — 09.00 год– 17.00  год. 

четвер — 09.00 год. - 20.00 год., 

П’ятниця  —  9.00 год. - 17.00 год. 

Вихідні дні:  субота, неділя 

 

Відділ організації надання адміністративних послуг Боринської селищної  

ради. 

ГРАФІК РОБОТИ  -  ПН      –   9 год. - 18 год.   

                                       ВТ       -   9 год. – 18 год. 

                                       СЕР.   -   9 год. – 18 год. 

                                       ЧЕТ.    -   9 год. -  18 год. 

                                       П’ЯТ. -   9 год. -  17 год.  

                        ( Перерва на обід  з 13.00  год до 14.00 год.) 

 

 

3. Телефон/факс 

(довідки), адреса 

електронної пошти та 

веб-сайт центру 

надання 

ЦНАП Бориславської міської ради: 

Тел./факс (03248) 4-20-25; 5-29-52 

Адреса електронної пошти: cnap.boryslav@gmail.com 

Веб-сайт:http://www.boryslavrada.gov.ua  

 

mailto:cnap.boryslav@gmail.com
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адміністративної 

послуги 
ЦНАП виконавчого комітету Дрогобицької міської ради: 

Телефон: (03244) 19-504 

Адреса електронної пошти: cnap@drohobych-rada.gov.ua 

rada@drb.lviv.ua 

веб-сайт:  http://www.drohobych-rada.gov.ua 

веб-сайт онлайн послуг - http://drohobych-rada.gov.ua/igov/# 

 

Центр надання адміністративних послуг Меденицької селищної  ради: 

Тел.: 032-704-705-77 

Веб сайт: https://medenycka-gromada.gov.ua/ 

Електронна пошта: cnap.medenyckaotg@gmail.com 

 

ЦНАП Трускавецької міської ради: 

Тел./факс (03247) 5-31-50; 5-40-24 

Адреса електронної пошти: cnaptmr@ukr.net 

Веб-сайт: http://www.tmr.gov.ua/ 

 

Відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних 

послуг Бродівської міської ради: 

Тел./факс (03266) 2-64-66. 

Адреса електронної пошти: brody-cnap@ukr.net 

Веб-сайт: https://mrbrody.gov.ua 

 

ЦНАП виконавчого комітету Буської міської ради: 

Адреса електронної пошти: cnap_buskmr@ukr.net 

Веб-сайт: https://busk-miskrada.gov.ua/ 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг Заболотцівської 

сільської ради» 

Тел. 0-800-301-015 

Адреса електронної пошти: zabolotci_cnap@ukr.net 

Веб-сайт: https://zabolotcivska-gromada.com.ua 

 

ЦНАП Золочівської міської ради Золочівського району Львівської 

області 

Тел. ( 03265)4-20-47 

Адреса електронної пошти: zolochiv-cnap@i.ua 

Веб-сайт: https://zlmr.gov.ua/ 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Красненської 

селищної ради Золочівського району Львівської області 
Тел.: +380985182826 

Веб сайт: krasne-rada.gov.ua; 

Електронна  пошта: 44071992@mail.gov.ua 

 

ЦНАП виконавчого комітету  Бібрської міської ради: 

Тел.: 032-634-32-35 

Веб сайт: http://www.bibrka-rada.gov.ua/ 

Електронна пошта: cnap_bmr@ukr.net bibrka.rada@gmail.com 

 

«Центр надання адміністративних послуг  

Глинянської міської ради  

Тел.: (03265) 51645 

Адреса електронної пошти: hlyniany.cnap@ukr.net  

Веб-сайт: Hlyniany-rada.gov.ua 

 

Центр надання адміністративних послуг Городоцької міської ради 

mailto:cnap@drohobych-rada.gov.ua
http://drohobych-rada.gov.ua/igov/
mailto:cnap.medenyckaotg@gmail.com
mailto:cnaptmr@ukr.net
tel:+380326626466
mailto:brody-cnap@ukr.net
https://mrbrody.gov.ua/
https://busk-miskrada.gov.ua/
mailto:zabolotci_cnap@ukr.net
https://zabolotcivska-gromada.com.ua/
https://zlmr.gov.ua/
mailto:cnap_bmr@ukr.net
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Львівської області: 

Тел. : 3-02-25 

Веб сайт: http://horodok-rada.gov.ua/ЦНАП 

Електронна  пошта: gorodok.cnap@gmail.com 

 

Центр надання адміністративних послуг Давидівської сільської ради 

ОТГ Львівського району Львівської області 

Тел.: (032) 227-79-75 

Електронна пошта:  davydiv.cnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://davydivska.gromada.org.ua/ 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Жовківської  міської 

ради  

Тел/факс 097-97-09-301 

Веб- сайт: https://zhovkva-rada.gov.ua 

Електронна  пошта: cnapzhokva@ukr.net 

 

ЦНАП Жовтанецької сільської ради  

Телефон: 0668318865 

Електронна адреса: cnap.zhovtantsi@gmail.com 

Веб-сторінка: https:zhovtantetska-gromada.gov.ua 

 

Відділ ЦНАП Кам’янка-Бузької міської ради  

Тел.: (03254) 2-33-35 

Електронна пошта: cnap.kbmr@ukr.net 

Веб-сайт: www.kbmr.gov.ua 

ЦНАП Мурованської сільської ради ТГ Львівського району Львівської 

області: 

Тел./факс(032) 225-43-22. 

Адреса електронної пошти: tsnap.murovane@gmail.com 

Веб-сайт: murovanska-gromada.gov.ua 

 

Центр надання адміністративних послуг Виконавчого комітету 

Перемишлянської міської ради: 

Тел.: +380683616314 

Веб сайт: https://rada-peremyshlyany.gov.ua/ 

Електронна пошта: peremyshlyany-cnap@ukr.net 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Пустомитівської 

міської ради: 

Тел.: 0674900334 

Веб сайт: http://pustomyty-miskarada.gov.ua// 

Електронна пошта: cnappyst@gmail.com 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

Рава-Руської міської ради: 

Тел./факс 091-601-3705 

Адреса електронної пошти: rava_tsnap@ukr.net 

Веб-сайт: http://www.rava.org.ua  

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Солонківської 

сільської ради Львівського району Львівської області 

тел. 032-2271943 

Веб-сайт: https://solonkivska-gromada.gov.ua 

Електронна пошта: tsnapsolonka@gmail.com 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

mailto:davydiv.cnap@ukr.net
http://davydivska.gromada.org.ua/
mailto:cnapzhokva@ukr.net
http://www.kbmr.gov.ua/
mailto:cnappyst@gmail.com
http://www.rava.org.ua/
mailto:solonka
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виконавчого комітету Щирецької селищної ради: 

тел. +380678259907      

Адреса електронної пошти: cnap.shchyrec@gmail.com            

Веб-сайт:www.shyrecka-gromada.gov.ua    

 

Центр надання адміністративних послуг м. Львова: 

тел. (032) 297-57-95 

ел.пошта: service_center@lvivcity.gov.ua 

Веб-сайт: http://www.city-adm.lviv.ua 

 

ЦНАП Воютицької сільської ради: 

Тел./факс: 03236-41343.                                                               

Веб-сайт:https://voutycka-gromada.gov.ua                                             

Електронна пошта:ssradav@gmail.com 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Добромильської 

міської ради 

Тел./факс 0965377971 

Адреса електронної пошти: tsnap.dobromyl@gmail.com 

Веб-сайт: https://dobromylska-gromada.gov.ua/cnap-21-46-05-18-03-2021/ 

 

ЦНАП  Новокалинівської міської ради 

Телефон (03236) 2-24-50 

Веб сайт: https://novokalynivska-gromada.gov.ua 

Електронна  пошта: cnapnovkalynivrada@gmail.com 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  Ралівської сільської 

ради Самбірського району Львівської області 

Тел. 0963826485 

Е-mail: cnapralivka@ukr.net 

Офіційний сайт: https://ralivska-gromada.gov.ua/ 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області  

Тел/факс 0976312929 

Веб- сайт: https://rudkivska-gromada.gov.ua 

Електронна  пошта: cnaprudky@ukr.net 

 

ЦНАП Самбірської міської ради: 

тел./ факс (0236) 3-40-35 

Адреса електронної пошти:cnap.sambir@gmail.com 

Веб-сайт: https://sambircity.gov.ua/cnap-2/ 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату 

Старосамбірської міської ради:  

Тел/факс (03238)23152 

Веб сайт: sts-mrada.gov.ua 

Електронна  пошта: cnap.stsambir@ukr.net 

 

ЦНАП при Старосамбірській РДА: 

тел./ факс (03238) 23-1-52 

Адреса електронної пошти: sts-cnap@ukr.net 

Веб-сайт:  https://stsrda.gov.ua/index.php/tsentr-nap 

 

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної 

реєстрації Турківської міської ради: 

тел. (03269) 3-13-28 

http://www.city-adm.lviv.ua/
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/
mailto:cnapnovkalynivrada@gmail.com
mailto:cnap.sambir@gmail.com
mailto:cnap.stsambir@ukr.net
https://stsrda.gov.ua/index.php/tsentr-nap
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Адреса електронної пошти:turkacnap@ukr.net 

Веб.сайт: https://turka-mrada.gov.ua 

 

Відділ ЦНАП Гніздичівської селищної ради 

тел. (03239) 4-81-10 

Адреса електронної пошти:tsnap_hnizdychiv@ukr.net 

Веб.сайт: http://hnizdychiv.org.ua/ 

 

Відділ-Центр надання адміністративних послуг Жидачівської міської  

ради: 

Тел./факс (03239) 2-40-00;24-0-50 

Адреса електронної пошти:cnapzhydachiv@gmail.com 

Веб-сайт: http://zhydachiv-meriya.lviv.ua/tsnap 

 

Управління надання адмінністративних послуг та державної реєстрації 

Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області  

Тел.: 032-415-14-44 

Веб сайт: https://mykolaivmr.gov.ua/ 

Електронна пошта: mykolaivznap@gmail.com 

 

ЦНАП Моршинської міської ради: 

Тел. (03260) 6-06-91 

Адреса електронної пошти: znap_morshyn@ukr.net 

Веб-сайт:http://morshyn-rada.gov.ua/vikonavchi-organi-radi/cnap/ 

 

ЦНАП Новороздільської міської ради: 

Телефон (0261)3-04-02 

Адреса електронної пошти:cnapnr@ukr.net 

Веб.сайт: http://www.novyrozdil.lviv.ua/ 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Розвадівської сільської ради: 

Тел. (03241) 61-513 

Е-mail: cnaprozvadiv@ukr.net 

Офіційний сайт: https://www.rozvadivotg.gov.ua 

 

Відділ ЦНАП Славської селищної ради Стрийського району Львівської 

області: 

Телефон: (03251) 4-25-66, (03251) 4-21-66, 

Адреса електронної пошти: slavske_rada@ukr.net  

веб-сайт:  https://slavska-gromada.gov.ua 

 

ЦНАП виконавчого комітету Стрийської міської ради: 

Адреса електронної пошти:  stryi.cnap@ukr.net 

Тел. (03245) 7-12-59, 7-14-85 

Веб-сайт: https://stryi-rada.ukraina.org.ua/tsnap 

 

Центр надання адміністративних послуг Тростянецької сільської ради 

Стрийського району Львівської області: 
Тел.: (241) 66-155 

Веб-сайт: http://www.tog.lviv.ua 

Електронна пошта: cnap.otg@gmail.com 

 

ЦНАП Ходорівської міської ради: 

тел. (03239) 5-30-00 

Адреса електронної пошти:cnapkhodoriv@gmail.com 

Веб.сайт: https://hodorivska-gromada.gov.ua/cnap-02-08-36-10-02-2017/ 

http://hnizdychiv.org.ua/
http://zhydachiv-meriya.lviv.ua/tsnap
http://morshyn-rada.gov.ua/vikonavchi-organi-radi/cnap/
mailto:cnapnr@ukr.net
http://www.novyrozdil.lviv.ua/
https://slavska-gromada.gov.ua/
mailto:cnap.otg@gmail.com
mailto:cnapkhodoriv@gmail.com
https://hodorivska-gromada.gov.ua/cnap-02-08-36-10-02-2017/
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ЦНАП Радехівської міської ради: 

Тел. : (03255)41084 

Веб сайт: www.radekhiv-miskrada.gov.ua  

Електронна  пошта: cnap.radekhiv@ukr.net 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської 

ради Львівської області:  

Тел/факс :0937353344 

Веб сайт: www.miskrada.sokal.lviv.ua 

Електронна  пошта: sokal.cnap@ukr.net 

 

ЦНАП Червоноградської міської ради: 

тел. (03249) 4-80-60, 4-81-00 

Адреса електронної пошти: cnap80100@ukr.net,dochmr@ukr.net 

Веб-сайт: http://www.chervonograd-city.gov.ua/kontcnap.php 

 

Відділ ЦНАП Мостиської міської ради: 

Телефон 0977986094,   

Адреса електронної пошти: tcnapmost@ukr.net 

Веб.сайт: https://mostyska-gromada.gov.ua 

 

Центр надання адміністративних послуг Шегинівської  сільської ради: 

Тел.: 6-31-31; Веб сайт: https://shegynivska-gromada.gov.ua/ 

Електронна пошта: Sheg.s.rada.s@ukr.net 

 

Відділ ЦНАП Новояворівської  міської ради: 

Телефон 032-41-025   

Адреса електронної пошти: cnap.nov.diia@gmail.com 

Веб.сайт: https://novmiskrada.gov.ua/category/tsnap/ 

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Яворівської міської 

ради Львівської області: 

Тел. : 03259 23388 

Веб-сайт https://yavoriv-rada.gov.ua/centr-nadannya-administrativnih-poslug-10-

46-16-02-06-2021/ 

Електронна  пошта: cnapyavoriv@ukr.net 

 

Центр надання адміністративних послуг Куликівської селищної ради 

Львівського району Львівської області 

Тел.03252 31184 

Веб-сайт kulykiv-gromada.gov.ua/ 

Електронна  пошта:kulykivtsnap@gmail.com 

 

Центр надання адміністративних послуг Східницької селищної ради 

Тел.(03248)48201 

Веб сайт : skhidnytsia-rada.gov.ua 

Електронна пошта: cnap.shidnitca@ukr.net 

 

ЦЕНТР надання адміністративних послуг Сокільницької сільської ради 

Львівського району Львівської області 

Веб-сайт sokilnyky-rada.gov.ua 

Електронна пошта:CNAPSOKILNYKY@gmail.com 

 

ЦНАП КОМАРНІВСЬКОЇ Міської РАДИ 

Сnap.komarno@gmail.com 

http://www.radekhiv-miskrada.gov.ua/
mailto:cnap.radekhiv@ukr.net
mailto:cnap80100@ukr.net
mailto:dochmr@ukr.net
http://www.chervonograd-city.gov.ua/kontcnap.php
mailto:most@ukr.net
https://mostyska-gromada.gov.ua/
mailto:Sheg.s.rada.s@ukr.net
https://yavoriv-rada.gov.ua/centr-nadannya-administrativnih-poslug-10-46-16-02-06-2021/
https://yavoriv-rada.gov.ua/centr-nadannya-administrativnih-poslug-10-46-16-02-06-2021/
mailto:cnapyavoriv@ukr.net
mailto:cnap.shidnitca@ukr.net
mailto:Сnap.komarno@gmail.com
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Сайт komrada.gov.ua  

тел.(03231)43066 

 

Відділ організації надання адміністративних послуг Боринської селищної  

ради 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА  - smt_borunja@ukr.net 

borynyatg.gov.ua (03269)34118 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Стаття 29 Закону України “Про Державний земельний кадастр” 

5. Акти Кабінету 

Міністрів України  

Пункти 125, 126, 127, 165 Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2012 р. № 1051  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р 

“Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг”  

6. Акти центральних 

органів виконавчої 

влади 

 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої 

влади/органів 

місцевого 

самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для 

одержання 

адміністративної 

послуги 

Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту  

9. Вичерпний перелік 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява за формою, встановленою Порядком ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 жовтня 2012 р.  № 1051 (форма заяви додається)* 

2. Документи, на підставі яких набувається право суборенди, сервітуту, із 

зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється таке право 

3. Документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, засвідчена шляхом 

накладення електронного підпису сертифікованого інженера-

землевпорядника, що базується на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису, з використанням кваліфікованої електронної 

позначки часу 

4. Електронний документ 

10 Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Заява разом з документацією із землеустрою в електронній формі, 

електронним документом надсилається в електронній формі засобами 

телекомунікаційного зв’язку з використанням електронного підпису, що 

базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого 

альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через 

веб-сторінку Держгеокадастру 

Подання заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру 

разом із документацією із землеустрою чи документацією із оцінки земель 

здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено 

договором на виконання робіт із землеустрою чи оцінки земель 

11 Платність 

(безоплатність) 

надання 

Безоплатно 

mailto:smt_borunja@ukr.net
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адміністративної 

послуги 

12 Строк надання 

адміністративної 

послуги 

14 робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви  

13 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

1. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, 

встановленим законом 

2. Із заявою звернулася неналежна особа (відомості про суборенду, сервітут, 

які поширюються на частини земельних ділянок, вносяться до Державного 

земельного кадастру на підставі заяви правонабувача, сторін (сторони) 

правочину, за яким виникає право суборенди, сервітуту, або уповноважених 

ними осіб) 

14 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на 

підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту 

Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту 

15 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Надсилається заявникові в електронній формі засобами телекомунікаційного 

зв’язку на вказану у заяві про внесення відомостей (змін до них) адресу 

електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, або 

видається заявнику (уповноваженій особі заявника) центром надання 

адміністративних послуг 

16 Примітка *Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту наведено у додатку до 

інформаційної картки адміністративної послуги 
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Додаток до Інформаційної картки 

адміністративної послуги  

Державному кадастровому реєстратору 

_____________________________ 

(Держгеокадастр або найменування його 

територіального органу) 

________________________________________ 

(прізвище, власне ім’я, по батькові за (наявності) 

фізичної особи / найменування юридичної 

особи) 

________________________________________ 

(податковий номер / серія та номер паспорта 

фізичної особи, яка через свої релігійні 

переконання відмовилася від прийняття номера) 

________________________________________ 

(реквізити документа, що посвідчує особу, яка 

звернулася із заявою 

________________________________________ 

(назва документа, номер та серія, дата видачі), 

та ________________________________________ 

документа, що посвідчує повноваження діяти 

від імені особи) 

________________________________________ 

(місце проживання фізичної особи / 

місцезнаходження юридичної особи) 

________________________________________ 

(контактний телефон) 

ЗАЯВА 

про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту 
Відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр” прошу внести до 

Державного земельного кадастру відомості про межі частини земельної ділянки з кадастровим 

номером ___________________________________________, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту. 

До заяви додаються: 

€ копія документа, що посвідчує особу; 

€ копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи; 

€ копія документа про присвоєння податкового номера; 

€ документація із землеустрою; 

€ електронний документ; 

€ документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право; 

€ інші документи в кількості   шт. 

Інформацію про результати розгляду заяви надати: 

€ у паперовій формі 

€ в електронній формі на адресу: ___________________________ 

    Службова інформація 

    Реєстраційний номер заяви 

     

    Дата реєстрації заяви 

Підпис заявника    

   Прізвище, власне ім’я, по батькові за 

(наявності) Державного кадастрового 

реєстратора 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%82#w1_15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%82#w1_16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%82#w1_17


292 
 

 

М.П. (за наявності)   Підпис Державного кадастрового 

реєстратора 

Дата подання заяви     

М.П. 


