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 Отримати земельну ділянку у власність громадянин може лише у випадку, 
якщо вона перебуває у його користуванні, про що є документ відповідного органу 
та у межах норм, визначених Земельним кодексом України: 
 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) в місті Львові - не більше 0,10 гектара;
 для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара;
 для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара.
 Безоплатна передача земельної ділянки у власність громадянину (приватиза-
ція) здійснюється одноразово.

Розділ І Передача земельних ділянок у власність громадянам

Орган, що здійснює підготовку рішення : 
 Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Департа-
менту містобудування 

Орган, що приймає рішення
 Сесія Львівської міської ради 

КРОК ПЕРШИЙ: збір документів

Для приватизації земельної ділянки необхідно підготувати наступні документи:
1. заяву на ім’я міського голови з прохання передати у власність земельну ді-
лянку 
Зразок заяви особа отримує безпосередньо при подачі документів у відділі ад-
міністративних послуг адміністративно-господарського управління виконавчого 
комітету Львівської міської ради (далі-”Єдине вікно”) 
 
 адреса:    площа Ринок 1 (канцелярія міської ради – вхід з  
     бокової сторони будинку)

2. копію технічного паспорту на будинок (з планом земельної ділянки), вида-
ного Львівським обласним державним бюро технічної інвентаризації та експерт-
ної оцінки (вул.Липинського, 54) нового зразка (почали оформляти у 1995 році). 

Увага! Технічні паспорти, видані до 1995 року повинні бути переоформлені

Для отримання технічного паспорта нового зразка необхідно подати в БТІ (вул.
Липинського, 54, 1-поверх) наступні документи:
1) заяву
2) наявний технічний паспорт
3) оригінал та нотаріально посвідчену копію правовстановлюючого документа (це 
може бути договір купівлі-продажу, дарування або міни, або свідоцтво про право 
на спадщину, розпорядження районної адміністрації або рішення суду)
4) копії паспортів власників (співвласників), а щодо неповнолітнього власника 
(співвласника)– копію свідоцтва про народження (оригінали цих документів мати 
при собі – для звірки)



5) копію ідентифікаційного номеру (усіх співвласників будинку). 

3. нотаріально посвідчену копію витягу про реєстрацію права власності на 
нерухоме майно (на будинок)
Увага! витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно видає БТІ під 
час оформлення свідоцтва про право власності

Для отримання витягу в БТІ (вул. Липинського, 54, 1-поверх) необхідно по-
дати наступні документи:
1) заяву
2) копію технічного паспорта на будинок
3) оригінал правовстановлюючого документа (це може бути договір купівлі-
продажу, дарування або міни, або свідоцтво про право на спадщину, розпоря-
дження районної адміністрації або рішення суду)
4) копія ідентифікаційного номеру (усіх співвласників будинку)
5) копія паспорта (усіх співвласників будинку)
6) якщо за витягом звертається не особисто власник (співвласник) –  довіреність.

При подачі документів необхідно пред’явити оригінал технічного паспорта на бу-
динок, ідентифікаційний номер та паспорт громадянина України (для іноземця чи 
особи без громадянства- документ, що посвідчує особу та містить дані про місце 
проживання)
Послуга платна, термін видачі 1 місяць.

4. нотаріально посвідчену копію правовстановлюючого документа на будинок 
Це може бути договір купівлі-продажу, дарування або міни, або свідоцтво про пра-
во на спадщину, або розпорядження районної адміністрації або рішення суду.
Посвідчення копії документу здійснює нотаріус при пред’явленні оригіналу цього 
документу та паспорту особою, яка замовляє таку копію. 
 Послуга платна.

5. архівний витяг про надання земельної ділянки в користування (обласний 
державний архів, вул.Підвальна, 13) або довідка про його відсутність.
Для отримання архівного витягу необхідно подати заяву та пред’явити  оригінал 
технічного паспорту на будинок.
Послуга платна, термін видачі 1 місяць

Увага! Якщо в технічному паспорті немає даних коли і ким видане рішення на 
право користування земельною ділянкою, то потрібно додатково подати  до-
відку з БТІ, в якій це вказано.

Для оформлення довідки необхідно подати в БТІ (вул. Липинського, 54, 
1-поверх)  наступні документи:
1) заяву
2) копію технічного паспорту на будинок
3) копію ідентифікаційного номеру заявника
4) копію паспорта заявника
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При подачі документів необхідно пред’явити оригінал технічного паспорта на бу-
динок, ідентифікаційний номер та паспорт громадянина України (для іноземця чи 
особи без громадянства- документ, що посвідчує особу та містить дані про місце 
проживання)
Послуга платна, термін видачі 1 місяць.

6. виготовлені землевпорядною організацією (див. перелік у додатку):

 1) план земельної ділянки (оригінал викопіювання) в 2-х примірниках 
масштабу 1:500 з нанесеними червоними лініями та з відміткою про здачу зйомки 
в геослужбі (здачу зйомки забезпечує виконавець відповідальний за зйомку зе-
мельної ділянки), погоджений у встановленому порядку начальником управління 
архітектури;
план погоджується при видачі висновку управління архітектури про наявність міс-
тобудівельних обмежень щодо користування земельною ділянкою (див. пункт 8).

 2) кадастровий план земельної ділянки із зазначенням загальної площі ді-
лянки, межами угідь та зон обмежень щодо використання ділянки, лінійними про-
мірами між точками по межах ділянки, межами будинків, споруд та інших елемен-
тів розташованих на ділянці, нанесеними червоними лініями, експлікацією земель 
в тому числі в електронному векторному виді – обмінний файл In 4;

 3) план обмежень та сервітутів земельних ділянок (оригінал) погодже-
ний у встановленому порядку начальником управління архітектури 
план погоджується при видачі висновку управління архітектури про наявність міс-
тобудівельних обмежень щодо користування земельною ділянкою (див. пункт 8).

 4) акт встановлення і узгодження меж земельної ділянки (оригінал) в 
2-х примірниках з підписами суміжних землекористувачів, завірених директором 
ЛКП (начальником ЖЕКу)

 Спеціалізована землевпорядна організація виготовляє вказані вище докумен-
ти на підставі угоди з громадянином, в якій обумовлюються оплата, строки та інші 
умови.
 Для укладення угоди і проведення робіт в землевпорядну організацію необ-
хідно подати наступні документи:
1) копію паспорта громадянина України (1-2 сторінки, місце прописки)
2) копію ідентифікаційного номера
3) нотаріально посвідчену копію витягу про реєстрацію права власності на не-
рухоме майно
4) копію правовстановлюючого документа
5) копію технічного паспорта на нерухоме майно (на будинок)
6) оригінал архівного витягу про надання земельної ділянки в користування або 
довідка про його відсутність (див. пункт 5).

7. довідку про те, що громадянином України не використано право безо-
платної передачі у власність земельної ділянки
Довідка видається управлінням земельних ресурсів у м.Львові (вул. Донецька, 3)



Для отримання довідки необхідно подати заяву, оформлену на бланку, який ви-
дається на місці, та пред’явити паспорт громадянина України. 
Послуга платна, термін видачі довідки 1 місяць.

8. висновок управління архітектури про наявність містобудівельних обме-
жень щодо користування земельною ділянкою
Для отримання висновку особа подає в “Єдине вікно”
1) заяву на ім’я начальника управління архітектури департаменту містобудуван-
ня
2) копію технічного паспорту на будинок, виданого БТІ (вул.Липинського, 54) зраз-
ка 1995 р. (див. пункт 2)
3) нотаріально посвідчену копію витягу про реєстрацію права власності на не-
рухоме майно 
4) нотаріально посвідчений правовстановлюючий документ (це може бути договір 
купівлі-продажу, дарування або міни, або свідоцтво про право на спадщину, роз-
порядження районної адміністрації або рішення суду), на підставі якого видано 
витяг
5) виготовлені спеціалізованою землевпорядною організацією (див.пункт 6):
5.1.план земельної ділянки (оригінал викопіювання) з відміткою про здачу зйомки 
в геослужбі в 2-х примірниках;
5.2.кадастровий план земельної ділянки, в тому числі в електронному векторному 
виді – обмінний файл In 4;
5.3.план обмежень та сервітутів земельних ділянок;
5.4.акт встановлення і узгодження меж земельної ділянки в 2-х примірниках; 
6) архівний витяг про надання земельної ділянки в користування або довідка про 
його відсутність. (див. пункт 5)
7) довідка про те, що громадянином України не використано право безоплатної 
передачі у власність земельної ділянки (див.пункт7)
8) копія документа, що посвідчує особу (паспорт).

Документи розглядаються 1 місяць. Послуга платна.

9. копія паспорта громадянина України (усіх співвласників)

10. копія ідентифікаційного номера (усіх співвласників).

КРОК ДРУГИЙ: подання документів

 Зібраний перелік документів особа подає в “Єдине вікно”.
Адреса:    площа Ринок 1, І-ий поверх 
     (канцелярія міської ради – вхід з бокової 
     сторони будинку)

Дні прийому:   з 09.00 до 18.00 (обід з 13.00 до 14.00)
     щодня (крім суботи і неділі)
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 Спеціалісти відділу адміністративних послуг адміністративно-господарського 
управління не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету 
документів передають його директору департаменту містобудування.

КРОК ТРЕТІЙ: порядок розгляду документів

1. Директор департаменту містобудування розглядає заяву з вхідним пакетом 
документів, накладає резолюцію та передає його в управління природних ресур-
сів та регулювання земельних відносин.
2. Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин у місяч-
ний термін забезпечує:
2.1. розгляд заяви з вхідним пакетом документів та накладення резолюції началь-
ника управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин;
В разі необхідності землевпорядник, в якого знаходяться на розгляді докумен-
ти, може викликати особу для звірки поданих копій документів з їх оригіналами 
(напр.,технічний паспорт)
2.2. підготовку проекту ухвали “Про передачу громадянам у власність, спільну 
сумісну власність та оренду земельних ділянок у м.Львові”,
2.3. візування зазначеного проекту начальником управління природних ресурсів 
та регулювання земельних відносин, начальником юридичного управління, на-
чальником управління архітектури, директором департаменту містобудування, 
директором департаменту економічної політики, та іншими уповноваженими на 
це виконавчими органами міської ради
2.4. передачу звернення із вхідним пакетом та завізованим проектом ухвали в 
управління “Секретаріат ради”, про що повідомляє листом громадянина.
3. Управління “Секретаріат ради” передає заяву з вхідним пакетом документів 
та проект ухвали на розгляд депутатської комісії землекористування. Комісія роз-
глядає документи в порядку черговості, як правило, протягом одного місяця.
Якщо комісія землекористування розглянула даний проект ухвали без зауважень, 
то даний проект ухвали підлягає включенню в порядку черговості в порядок ден-
ний пленарного засідання сесії Львівської міської ради. 
Якщо комісія подала зауваження, то проект ухвали може бути переданий на до-
опрацювання.
4. Після прийняття ухвали сесією Львівської міської ради та підписання її міським 
головою управління “Секретаріат ради” передає ухвалу в організаційне управлін-
ня.
5. Організаційне управління в термін до 5 робочих днів забезпечує підготовку та 
передачу копії ухвали до управління природних ресурсів та регулювання земель-
них відносин департаменту містобудування.
6. Спеціаліст відділу земельно-кадастрового обліку управління природних ре-
сурсів та регулювання земельних відносин  в понеділок та четвер з 14-00 до 18-00 
год (пл.Ринок, 1, каб 442) видає громадянину:
6.1. копію витягу з ухвали, завірену печаткою управління природних ресурсів та 
регулювання земельних відносин департаменту містобудування, штампом “Згід-
но з оригіналом”, підписом та розшифровкою підпису із зазначенням дати.
6.2. 1 примірник плану земельної ділянки (оригінал викопіювання), погоджений 
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управління архітектури та управління природних ресурсів та регулювання зе-
мельних відносин. 
6.3. 1 примірник акту встановлення і узгодження меж земельної ділянки (оригі-
нал), з підписами суміжних землекористувачів.
6.4. при наявності – інші копії документів, на підставі яких приймалась ухвала, 
завірені печаткою управління природних ресурсів та регулювання земельних від-
носин департаменту містобудування, штампом “Згідно з оригіналом”, підписом та 
розшифровкою підпису із зазначенням дати.

Розділ ІІ ВИДАЧА ДЕРЖАВНОГО АКТА

КРОК ПЕРШИЙ:  виготовлення технічної документації 
зі складання державного акту  на право власності на земельну ділянку

1-ий етап – отримання довідки та висновку управління земельних ресурсів 
у м. Львові  
 Для отримання довідки форми 6-Зем та висновку про обмеження щодо режи-
му використання земельної ділянки особі необхідно звернутись за адресою Львів, 
вул. Донецька, 3 та подати наступні документи: 
1) заяву
2) нотаріально посвідчену копію витягу про реєстрацію права власності на не-
рухоме майно
3) копію плану земельної ділянки масштабу 1:500 
4) копію витягу з ухвали (копія робиться з завіреної копії витягу з ухвали, отри-
маної у відділі земельно-кадастрового обліку управління природних ресурсів та 
регулювання земельних відносин Львівської міської ради)
5) копію паспорта громадянина України
6) копію ідентифікаційного номера

 Термін розгляду 1 місяць. Послуга платна.

2-ий етап – виготовлення технічної документації
 Технічну документацію зі складання державного акту на право власності на 
земельну ділянку виготовляє землевпорядна організація.
 Виготовлення здійснюється на підставі угоди з громадянином, в якій зазнача-
ються  оплата, строки та умови виготовлення технічної документації зі складання 
державного акту на право власності на земельну ділянку.
 
 Для оформлення угоди та проведення роботи особа подає:
1. копію витягу з ухвали, завірену печаткою управління природних ресурсів та 
регулювання земельних відносин департаменту містобудування, штампом “Згід-
но з оригіналом”, підписом та розшифровкою підпису із зазначенням дати
2. 1 примірник плану земельної ділянки (оригінал викопіювання), погоджений 
управління архітектури та управління природних ресурсів та регулювання зе-
мельних відносин
3. 1 примірник акту встановлення і узгодження меж земельної ділянки (оригінал), 
з підписами суміжних землекористувачів
4. при наявності – інші копії документів, які особа отримала у відділі земельно-
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кадастрового обліку управління природних ресурсів та регулювання земельних 
відносин після прийняття ухвали
5. довідка форми 6-Зем та висновок про обмеження щодо режиму використан-
ня земельної ділянки, видані управлінням земельних ресурсів у місті Львові (див 
1-ий етап)
6. копія паспорта громадянина України (1-2 сторінки, місце прописки)
7. копія ідентифікаційного номера

 Землевпорядна організація виготовляє перший та другий примірник технічної 
документації.
 Два примірники розробленої технічної документації зі складання державного 
акту на право власності на земельну ділянку землевпорядна організація пого-
джує в управлінні земельних ресурсів у місті Львові.
 Термін погодження 1 місяць.

КРОК ДРУГИЙ: розгляд та підготовка 
до видачі державного акта землевпорядною організацією

 
1-ий етап – реєстрація першого примірника технічної документації

1. Особа подає у Львівський міський відділ Львівської регіональної філії Центру 
державного земельного кадастру Державного підприємства “Центр державного 
земельного кадастру при державному комітеті України по земельних ресурсах” 
(далі – Міський центр кадастру) наступні документи:
1) заяву
2) копію першого примірника технічної документації (оригінал мати при собі)

Адреса:   площа Ринок, 1 каб. №449к (4-ий поверх)
Дні прийому:  понеділок та четвер з 14-30 до 17-30 год
Послуга платна.  Термін розгляду 14 днів.

За результатами розгляду заяви Міський центр кадастру видає особі:
1) довідку про присвоєння кадастрового номера
2) реєстраційні картки в 2-х примірниках
3) файл In-4.
 
2. Отримані реєстраційні картки особа візує в землевпорядній організації, що ви-
готовляла технічну документацію.

3. Після чого особа подає у Львівську регіональну філію Центр державного  зе-
мельного кадастру Державне підприємство “Центр державного земельного када-
стру при державному комітеті України по земельних ресурсах” (далі – Обласний 
центр кадастру)  наступні документи:
1) перший примірник технічної документації
2) реєстраційні картки в 2-х примірниках
3) файл In-4
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Адреса:   проспект Чорновола, буд.4
Термін розгляду 10 днів.

За результатами розгляду заяви Обласний центр кадастру видає особі:
1) перший примірник технічної документації з відміткою “Обмінний файл прийнято”
2) реєстраційні картки в 2-х примірниках
3) файл In-4.

4. Отримані в обласному центрі кадастру документи особа повертає в землевпо-
рядну організацію, що виготовляла технічну документацію.

5. Після чого особі необхідно оплатити послуги щодо друку державного акту 
інформацію щодо розміру плати та номеру рахунку надає землевпорядна орга-
нізація.

2-ий етап – отримання державного акта

1. Землевпорядна організація забезпечує:
1) друк державного акту (термін до 20 днів)
2) підписання начальником управління земельних ресурсів у місті Львові (термін 
розгляду 1 місяць)
3) підписання директором департаменту містобудування Львівської міської ради 
(термін розгляду 1 місяць).

2. Землевпорядна організація повертає громадянину при пред’явленні паспорта:
 державний акт в 2-х примірниках
 реєстраційні картки в 2-х примірниках
 довідку про те, що перший примірник технічної документації залишено в 
управлінні земельних ресурсів у місті Львові (перший примірник землевпорядна 
організація залишає в управлінні земельних ресурсів у місті Львові)
 другий примірник технічної документації.
 Державний акт видається незареєстрований.

Зверніть увагу: Перелік робіт вказаних в 1-му та 2-му етапах може забез-
печити землевпорядна організація, але це необхідно обумовити угодою з ви-
щевказаною організацією.

3-ій етап – реєстрація держаного акта

1. Особа особисто звертається за адресою вулиця Староєврейська, 9 в Міський 
центр кадастру і подає наступні документи:
 державний акт в 2-х примірниках
 реєстраційні картки в 2-х примірниках
 другий примірник технічної документації
 довідку про те, що перший примірник технічної документації залишено в управ-
лінні земельних ресурсів у місті Львові
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Послуга платна. Термін реєстрації 10 днів.

2. Міський центр кадастру повертає особі при наявності квитанції про оплату та 
паспорта громадянина України:
1. один примірник державного акта на право власності на земельну ділянку 
2. другий примірник технічної документації.
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Додаток

 Перелік організацій у місті Львові, які отримали ліцензії 
Держкомзему України на виконання 

земельно-кадастрових робіт
(станом на 01.11.2007р.)

№
п/п

Суб’єкт підприємницької 
діяльності

Юридична адреса Вид діяльності 
відповідно до 

ліцензії

Контактний 
телефон

1 ДП "Львівський науково-
дослідний та проектний 
інститут землеустрою"

м. Львів, пр. 
Чорновола, 4 

землевпорядні 
та 
землеоціночні 
роботи 

297-82-30
факс 297-
91-51

2 Львіська регіональна 
філія ДП "Центр 
державного земельного 
кадастру при 
Держкомземі України"

м. Львів, вул. 
Райніса, 7

землевпорядні 
та 
землеоціночні 
роботи

294-83-12

3 ТзОВ “Експертна 
група”Богдан”

м. Львів, вул. 
Любінська, 52/4 (пр.
Чорновола, 63)

землевпорядні 
та 
землеоціночні 
роботи 

40-75-20 
(21) 
факс 297-
65-99

4 ТзОВ "Террафлекс" м. Львів, вул. 
Хорватська, 16а/19 

землевпорядні 
та 
землеоціночні 
роботи 

5 ПП "Реверо" м. Львів, вул. 
Планерна, 12/44 

землевпорядні 
та 
землеоціночні 
роботи

67-61-20 
70-65-43
факс 41-
83-55

6 ТзОВ "Галгео" м.Львів, вул. 
Хвильового, 2/34 

землевпорядні 
та 
землеоціночні 
роботи 

299-13-62 

7 МК НВП "Рейтинг" м. Львів, вул. 
Л.Українки, 27

землевпорядні 
та 
землеоціночні 
роботи 

72-80-43 

8 ОП "Львівське обласне 
ПВ АПБ"

м. Львів, вул. 
Винниченка, 12

землевпорядні 
та 
землеоціночні 
роботи 

76-59-71 
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9 ЛКП "Агенція ресурсів 
Львівської міської ради"

м. Львів, вул. Валова, 
2 

землевпорядні 
та 
землеоціночні 
роботи 

72-06-50
факс 297-
56-82

10 Львівська торгова 
промислова палата

м. Львів, вул. 
Стрийський Парк, 14 

землевпорядні 
роботи 

76-46-11

11 НВЦ "Геодезія-Сервіс" м. Львів, вул. 
Дорошенка, 25 

землевпорядні 
роботи 

74-23-00 

12 ТзОВ "Львівський 
регіональний інститут 
земельної реформи"

м. Львів, пр. 
В.Чорновола,4

землевпорядні 
роботи  

294-83-23 

13 ВАТ "Геотехнічний 
інститут"

м. Львів, вул. 
Перфецького. 21

землевпорядні 
роботи 

64-35-33
факс 65-
95-21

14 ТзОВ "Геокомп" м. Львів, вул. 
Б.Хмельницького, 
120

землевпорядні 
роботи 

75-86-90 

15 Інститут 
"Львівдіпроводгосп" 

м. Львів, вул. Род. 
Крушельницьких, 14

землевпорядні 
роботи 

75-08-15
факс 75-
07-85

16 ПП "Леда" м. Львів, вул. 
С.Бандери, 24

землеоціночні 
роботи 

39-88-64
факс 74-
24-27

17 ПП "ВКМ-Базис" м. Львів, вул. 
Б.Хмельницького, 
243/12

землевпорядні 
роботи

74-09-67 

18 ПКФ "Стожари" м. Львів, пр. 
В.Чорновола, 63а

землевпорядні 
роботи 

19 ПП Пархуць Р.Б. м. Львів, вул. 
В.Великого, 57/20

землевпорядні 
роботи

72-35-22 

20 Львівська філія 
ДП УДІПОДГ 
"Західдіпрошлях" 

м. Львів, 
вул.В.Великого, 54 

землевпорядні 
роботи

63-12-55
63-21-55
факс 63-
13-77

21 ДДКП "Архітектурно-
планувальне бюро"

м.Львів, пл. Ринок, 1 землевпорядні 
роботи

297-59-68 
(69)

22 ПП Ціп Богдан Томович м. Львів, вул. 
Майорівка, 1/42 

землевпорядні 
роботи

23 Львівське КП "Центр 
земельного кадастру та 
землеустрою"

м. Львів, пл. Ринок,1 землевпорядні 
роботи 

297-53-35
299-67-17
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24 ТзОВ "Інститут економіки 
землекористування 
Західного регіону"

м. Львів, пл. 
Петрушевича, 2

 землевпорядні 
роботи 

72-17-03 

25 ПП Лавейкін Михайло м. Львів, вул. 
Самійленка, 38/10 

землевпорядні 
роботи 

26 ДП 
"Західгеодезкартографія" 

м. Львів вул. 
Б.Хмельницького,120

землевпорядні 
роботи 

298-63-72 

27 КП “Картограф” м. Львів, вул. 
Личаківська, 85/25 

землевпорядні 
роботи 

759-000

28 ПП "Геосервіс" м. Львів, вул. 
Тернопільська, 1/18 

землевпорядні 
роботи 

29 ТзОВ "Алвер" м. Львів, вул. 
Торфяна,7 

землевпорядні 
роботи 

52-03-21
факс 298-
63-72

30 ТзОВ “Земля” м. Львів, вул. 
Гвардійська, 30а/17

землевпорядні 
роботи 

76-18-16 
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Львівька міська рада
Управління «Секретаріат ради»
тел.: +38 (032) 297-51-29
факс: +38 (032) 297-57-63


