
 

Про затвердження інформаційних та 

технологічних карток адміністративних 

послуг, що надаються управлінням 

комунальної власності 

 

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України “Про адміністративні 

послуги”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 “Про затвердження 

вимог підготовки технологічної картки адміністративної послуги”, рішеннями 

виконавчого комітету від 23.10.2009 № 880 “Про затвердження переліку 

адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Львівської міської 

ради” (зі змінами та доповненнями) та від 10.01.2014 № 1 “Про затвердження 

примірних інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг, які 

надаються виконавчими органами міської ради, та основних вимог до них”, 

наказую: 

 1. Затвердити: 

1) інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги -  надання 

суб‟єктам оціночної діяльності права на проведення оцінки майна комунальної 

власності м. Львова на підставі конкурсного відбору (додаток 1); 

2) інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги - прийняття 

рішення про надання в оренду вільного нежитлового приміщення (додаток 2);  

3) інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги - надання в 

оренду нежитлового приміщення способом комерційного конкурсу (додаток 3); 

4) інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги - надання в 

оренду нежитлового приміщення способом некомерційного конкурсу (додаток 4); 
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5) інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги - прийняття 

рішення про продовження договору оренди нерухомого майна або внесення змін 

до договору оренди (додаток 5); 

6) інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги - надання 

дозволу на передачу в суборенду нежитлового приміщення (додаток 6); 

7) інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги - надання 

згоди на здійснення капітального або поточного ремонтів, реконструкції, технічного 

переобладнання об‟єкта оренди (додаток 7). 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

       Начальник управління        І.Свистун 
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Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом управління  

комунальної власності  

від _____________ №______ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 

надання суб‟єктам оціночної діяльності права на проведення оцінки майна 
комунальної власності м. Львова на підставі конкурсного відбору 

 

1. Суб‟єкт надання 
адміністративної 
послуги   
 
Центр надання 
адміністративних 
послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, 
телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайта) 

Управління комунальної власності департаменту 
економічного розвитку Львівської міської ради 
  
Центр надання адміністративних послуг м. Львова 
(надалі – ЦНАП): 
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),  
м. Львів, 79006 
понеділок – вівторок: 09.00 год. – 18.00 год. 
середа - четвер: 09.00 год. – 20.00 год.  
п‟ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09.00 год. – 16.00 год. 
телефон: 297-57-95 
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua 
http:// www.city-adm.lviv.ua 

2. Перелік документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок та 
спосіб їх подання,  
а у разі потреби – 
інформація про 
умови  
чи підстави 
отримання 
адміністративної 
послуги 

1. Заява (додаток  до цієї інформаційної картки).  
2. Конкурсна пропозиція, яка подається у 
запечатаному підписаному конверті та містить 
пропозицію щодо терміну виконання робіт, умов 
оплати, інше.  
3. *Копія сертифіката суб‟єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України, засвідчена заявником.   
4. *Копія установчого документа (статут) – для 
юридичних осіб, засвідчена заявником.  
5. *Копії документів, що підтверджують 
кваліфікацію працівників, які залучаються до 
проведення незалежної оцінки (кваліфікаційного 
свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію у 
Державному реєстрі оцінювачів, посвідчення про 
підвищення кваліфікації, інше).  
6. Короткий опис діяльності суб‟єкта оціночної 
діяльності (досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, у тому 
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числі щодо досвіду роботи проведення оцінки 
об‟єктів комунальної чи державної власності). 
7. *Засвідчена копія паспорта громадянина 
України – особи, яка буде підписувати договір на 
проведення оцінки майна комунальної власності 
(1, 2, 11 сторінки).  
 
*Напис про засвідчення документа складається зі 
слів “Згідно з оригіналом“, найменування посади 
(для юридичних осіб), особистого підпису особи, 
яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати 
засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – 
підприємців, за наявності). 

3. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір та 
порядок внесення 
плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу 

Безоплатно 

4. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 

 

5. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Лист про результати конкурсу з відбору суб‟єктів 
оціночної діяльності 
 

6. Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Лист про результат надсилається  
суб‟єкту звернення невідкладно у день 
надходження вихідного пакета документів у ЦНАП 
у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 
документів (телефоном, електронною поштою чи 
іншими засобами телекомунікаційного зв‟язку). 
  
Отримання результату – особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб‟єкта 
звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений 
законодавством України і прийнятний для  
суб‟єкта звернення 

7. Акти законодавства, 
що регулюють 
порядок та умови 
надання 
адміністративної 

1. Закон України “Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні“. 
2. Наказ Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 “Про затвердження 
Положення про конкурсний відбір суб‟єктів 
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послуги оціночної діяльності“. 
3. Ухвала міської ради від 13.12.2001 № 1359 “Про 
питання регулювання оцінки майна територіальної 
громади м. Львова“. 

 

  
 

 

 
Додаток до інформаційної картки 
адміністративної послуги - надання 
суб‟єктам оціночної діяльності права на 
проведення оцінки майна комунальної 
власності м. Львова на підставі 
конкурсного відбору 
 

Начальнику управління комунальної 
власності департаменту економічного  
розвитку Львівської міської ради 
_________________________________ 

(юридична особа, фізична особа підприємець) 

_________________________________ 
                                (адреса) 

_________________________________ 

Телефон _________________________ 

 

ЗАЯВА 

про участь у конкурсі з надання права суб‘єктам оціночної діяльності  

на проведення оцінки майна 

 

Учасник конкурсу _________________________________________________________              

(назва юридичної особи або фізичної особи – підприємця, що подає заяву) 

________________________________________________________________________ 

бажає взяти участь у конкурсі з надання права суб„єктам оціночної діяльності на проведення 

оцінки майна комунальної власності м. Львова для визначення вартості об‟єктів 

_________________________________________________________________ 

(оренда, приватизація, інше) 

Юридична особа _______________________________________________________________ 

                                                                                     (повна назва заявника) 
_______________________________________________________________ 
                                                                                    (місцезнаходження) 
рахунок ________________________ у __________________________________ 

     (вказати установу банку) 
МФО _____________________  ЄДРПОУ ________________________________ 
ідент. подат. № ____________________ № свід. пл. ПДВ ___________________ 
контактний телефон: _________________________________________________ 
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керівник: ___________________________________________________________  
                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
представник: _______________________________________________________ 
                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 

МП 

                                                                                                                                                    

Фізична особа – підприємець 
 (для юридичних осіб – керівник) або представник 
_________________________________________________________________ 

             (прізвище, ім'я, по батькові) 

________________________________________________________________  

             (адреса проживання або перебування) 

документ, що посвідчує особу: ____________ серія ______ № ________________ 

виданий ____________________________________________________________ 

контактний телефон:  _________________________________________________ 

 

 

_______________       _____________         _______________________ 

          (посада)                  (підпис)                        (прізвище, ім‟я, по батькові) 

 

  “____“____________ 201 __ року        МП 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ - 

надання суб‟єктам оціночної діяльності права на проведення оцінки майна 
комунальної власності м. Львова на підставі конкурсного відбору 

 

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні  
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(виконує, 

бере 
участь, 

погоджує, 
затверджує 

тощо) 

Строки 
виконання 

етапів 

1 2 3 4 5 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний код 

тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин. 

“___“_____________ 20__ року            _______________/______________ 

                  (дата)                            (підпис/прізвище, ініціали) 
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1. Прийняття вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної 
послуги, перевірка 
комплектності, 
реєстрація у Центрі 
надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 

Центр надання 
адміністративних 

послуг м. 
Львова; 

адміністратор 

Виконує У день 
надходження 

2. Передача вхідного 
пакета документа 
відповідальному за 
діловодство (посада, 
прізвище, ім‟я, по 
батькові посадової 
особи або назва 
виконавчого органу) 

Загальний відділ 
управління 

інформаційних 
послуг 

департаменту 
адміністративних 

послуг; 
спеціаліст 

Виконує У перший день  
з дня 

надходження 
 

3. Опрацювання 
вхідного пакету 
документів та 
підготовка інформації 
для конкурсної комісії 
з відбору суб‟єктів 
оціночної діяльності 

Сектор оцінки 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

 

Виконує На другий-третій 
день з дня 

надходження 

4. Засідання конкурсної 
комісії з відбору 
суб‟єктів оціночної 
діяльності та 
визначення  
переможця конкурсу 

Управління 
комунальної 
власності; 

члени комісії 

Бере участь На 
чотирнадцятий-
двадцятий день 

від дати 
публікації  

оголошення про 
конкурс в ЗМІ 

5. Оформлення 
протоколу засідання 
конкурсної комісії 

Сектор оцінки 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На двадцять 
шостий день  

з дня 
надходження 

6. Затвердження 
протоколу засідання 
конкурсної комісії  

Управління 
комунальної 
власності; 
начальник 
управління 

Затверджує На двадцять 
сьомий день  

з дня 
надходження 

7. Підготовка 
повідомлення про 
результати конкурсу 
та передача 

Сектор оцінки 
управління 

комунальної 
власності; 

Виконує На двадцять 
дев‟ятий день  

з дня 
надходження 
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результату до Центру 
надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 

спеціаліст 

8. Підготовка і 
надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор 

Виконує В 1-денний строк 
з дня отримання 

відповідного 
результату 

адміністративної 
послуги 

9. Видача результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор  

Виконує У день 
особистого 

звернення особи, 
але не пізніше  

2-х місяців з дня 
надіслання 

повідомлення про 
видачу 

результату 
адміністративної 

послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 30 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
(передбачена законодавством України) 

30 
 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
після надходження документа, що підтверджує внесення 
плати за її видачу (передбачена законодавством України) 

Послуга 
безоплатна 

Механізм оскарження результату надання адміністративної 
послуги 

Згідно чинного 
законодавства 
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Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом управління  

комунальної власності 

від _____________ №______ 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 

прийняття рішення про надання в оренду вільного нежитлового приміщення  
  

1. Суб‟єкт надання 
адміністративної 
послуги  
 
Центр надання 
адміністративних 
послуг  
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, 
телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайта)   

Управління комунальної власності департаменту 
економічного розвитку Львівської міської ради 
 
 
Центр надання адміністративних послуг м. Львова 
(надалі – ЦНАП): 
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші), 
м. Львів, 79006 
понеділок - вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.  
середа - четвер: 09.00 год. – 20.00 год.  
п‟ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09:00 – 16:00 год. 
телефон: 297-57-95 
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua 
http:// www.city-adm.lviv.ua  

2. Перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок 
та спосіб їх 
подання,  
а у разі потреби – 
інформація про 
умови чи підстави 
отримання 
адміністративної 
послуги 

1. Заява на ім‟я начальника управління 
комунальної власності департаменту економічного 
розвитку (додаток 1 (для фізичних осіб) або 2 (для 
юридичних осіб) до цієї інформаційної картки). 

2. Засвідчена копія паспорта та ідентифікаційного 
коду суб‟єктом звернення. 

3. Копія документа, який підтверджує проживання 
заявника у будинку (довідка львівського 
комунального підприємства, що обслуговує 
житловий фонд) – у разі, якщо приміщення 
планується використовувати для господарських 
потреб суб‟єкта звернення – мешканця та власника 
будинку. 

4. Копія диплому про освіту, засвідчена суб‟єктом 
звернення – для професійних творчих працівників 
(за наявності), копія членського квитка члена 
творчої спілки, засвідчена  суб‟єктом звернення (за 
наявності). 

5. Оригінал довідки від відповідної спілки про 
заняття певним видом діяльності – для народних 
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митців (за наявності). 
6. Засвідчені суб‟єктом звернення копії 

установчих документів (статут, положення) – для 
юридичних осіб, для суб‟єктів господарювання 
комунальної форми власності – *копія, засвідчена 
власником (уповноваженим власником), для 
фізичних осіб – засвідчена копія паспорта суб‟єкта 
звернення, для фізичних осіб – підприємців – копія 
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців  
 

*Напис про засвідчення документа складається зі 
слів “Згідно з оригіналом”, найменування посади 
(для юридичних осіб), особистого підпису особи, 
яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати 
засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – 
підприємців, за наявності). 

 
Пакет зазначених документів подається в ЦНАП 
особисто (в т.ч. уповноваженим представником 
суб‟єкта) або поштою.  

3. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір  
та порядок  
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу 

Послуга безоплатна 
 

4. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 
 

5. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Рішення про визначення способу передачі вільного 
приміщення в оренду оформляється наказом 
начальника управління комунальної власності 
департаменту економічного розвитку. 
 
Відмова у наданні адміністративної послуги 
доводиться до відома одержувача у письмовій 
формі з посиланням на чинне законодавство, з 
мотивацією відмови та роз‟ясненням відповідно до 
встановленого порядку. 

6. Можливі способи 
отримання 

Повідомлення про результат надсилається суб‟єкту 
звернення невідкладно у день надходження 
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відповіді 
(результату) 

вихідного пакета документів до ЦНАП у спосіб, 
зазначений в описі вхідного пакета документів 
(телефоном, електронною поштою чи іншими 
засобами телекомунікаційного зв‟язку). 
 
Отримання результату – особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб‟єкта звернення) 
у ЦНАП, передбачений законодавством України і 
прийнятний для суб‟єкта звернення. 

7. Акти 
законодавства, що 
регулюють 
порядок та умови 
надання 
адміністративної 
послуги 

1. Закон України “Про оренду державного та 
комунального майна”. 
2. Ухвала міської ради від 07.06.2007 № 897 ”Про 
врегулювання питань оренди майна територіальної 
громади м. Львова“ (зі змінами та доповненнями) 

 

 

Додаток 1 до інформаційної картки  
адміністративної послуги –  
прийняття рішення про надання  
в оренду вільного нежитлового приміщення  

 

Начальнику управління комунальної власності  

департаменту економічного розвитку 

Львівської міської ради 

                                                                      _______________________________________ 
                                                                      (прізвище, ім‟я, по батькові) 
                                                                       __________________________________    (адреса 

проживання) 
                                                                        _______________________________ 
                                                                       Телефон _______________________________ 

 

ЗАЯВА 
про надання в оренду вільних нежитлових приміщень  

(фізичній особі) 

 

Прошу надати в оренду об'єкт  
_______________________________________________________________________ 
(цілісний майновий комплекс, будівля, споруда, приміщення, індивідуально визначене майно, інше) 
_______________________________________________________________________ 
       
що знаходиться за адресою: м. Львів, _______________________________________ 

Загальна площа відповідно до поверхового плану, завіреного балансоутримувачем від “____“ 

___________ р. Загальна площа ______ кв.м 
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Поверховість ___________ Площа _______  Індекси прим.____________________  

Поверховість ___________ Площа _______  Індекси прим.____________________ 

Поверховість ___________ Площа _______  Індекси прим.____________________   

Поверховість ___________ Площа _______  Індекси прим.____________________  

Термін оренди ________________________________________________________ 

Ціль отримання об’єкта: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
1. Погоджуюсь у разі оголошення конкурсу щодо надання об‟єкта в оренду взяти у ньому участь 

та додатково подати необхідні документи для участі у конкурсі.  

2. Неподання заяви для участі у конкурсі прошу вважати відмовою від участі у конкурсі.  

3. Зобов'язуюсь забезпечити присутність уповноваженої особи для підписання договору оренди 

у встановленому порядку. 

  Фізична особа 
_________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові заявника) 
_________________________________________________________________ 

(адреса проживання, поштовий індекс) 
 
документ, що посвідчує особу: __________________ серія _____ № ________, 
виданий _________________________________________________________ 
контактний телефон: _______________________________________________ 

 
 
“____“ __________ 20__ р.         _________  _________________________ 
               (підпис)            (прізвище, ім‟я, по батькові) 
 

 

 

 

Перелік документів, які додаються: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

____________________ 
 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний 

код тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин. 

“___“_____________ 20__ року                    _______________/_____________ 

                    (дата)                                                       (підпис/прізвище, 

ініціали) 



13 

 

 

 

Додаток 2 до інформаційної картки  
адміністративної послуги - прийняття  
рішення про надання в оренду вільного  
нежитлового приміщення  
 
 
 

Начальнику управління комунальної власності  

                                                                         департаменту економічного розвитку 

Львівської міської ради 

                                                                          ___________________________________ 
                                                                           (найменування  юридичної особи, фізичної особи- підприємця) 

  ___________________________________ 
                                                                           (юридична адреса) 

 ___________________________________ 
 Телефон  

 
ЗАЯВА 

про надання в оренду вільних нежитлових приміщень  
(юридичній особі або фізичній особі – підприємцю) 

 
Прошу надати в оренду об‟єкт 
__________________________________________________________________________                                         
(цілісний майновий комплекс, будівля, споруда, приміщення, індивідуально визначене майно, інше) 
__________________________________________________________________________ 

що знаходиться за адресою: м. Львів,__________________________________________ 

Загальна площа згідно з поверховим планом, завіреним балансоутримувачем   

від “_____“ _____________  _____ року.   Загальна площа ______________ кв.м 

Поверховість ______________ Площа ________  Індекси прим.____________________ 

Термін оренди ________________________________________________________ 

Ціль отримання об’єкта: _________________________________________________ 

1. Погоджуюсь у разі оголошення конкурсу щодо надання об‟єкта в оренду взяти в ньому участь та 

додатково подати необхідні документи для участі у конкурсі.  

2. Неподання заяви для участі у конкурсі прошу вважати відмовою від участі у конкурсі.  

3. Зобов‟язуюсь забезпечити присутність уповноваженої особи для підписання договору оренди у 

встановленому порядку. 

     

    Юридична особа або фізична особа – підприємець 
    ___________________________________________________________________ 
    (повна назва або прізвище, ім‟я, по батькові  заявника) 
    ___________________________________________________________________ 
                  (юридична адреса) 
   рахунок № ________________________ у ________________________________ 
               (вказати установу банку) 
   МФО_____________________  ЄДРПОУ _________________________________ 
   ідент. подат. № _____________________ № свід. пл. ПВД __________________ 
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   контактний телефон: _________________________________________________ 
   керівник: ___________________________________________________________ 
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 
    представник: _______________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                 
МП 
                                                                                                                                            
Керівник юридичної особи, представник 

   ____________________________________________________________________ 
     (прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

   ____________________________________________________________________  

                (адреса проживання або перебування) 

документ, що посвідчує особу: _________________ серія _____ № ____________, 

   виданий ____________________________________________________________ 

   контактний телефон: __________________________________________________ 

 
_________________        ____________             ___________________________ 
      (посада)                (підпис)       (прізвище, ім‟я, по батькові) 
 
 
“____“____________ 20__ року                  МП 
 
 
Перелік документів, які додаються: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

 
 
 
 
 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про 

захист персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, 

ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-

правових відносин. 

“___“_____________ 20__ року               _______________/______________ 
                  (дата)                                                   (підпис/прізвище, ініціали) 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ –  
 

прийняття рішення про надання в оренду вільного нежитлового приміщення  
                                                      

№ 
з/
п 

Етапи опрацювання заяви 
про надання 

адміністративної послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні  
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(виконує

, бере 
участь, 
погоджу

є, 
затверд

жує 
тощо) 

Строки 
виконання 

етапів 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного пакета 
документів  
про надання 
адміністративної послуги, 
перевірка комплектності, 
реєстрація у Центрі 
надання адміністративних 
послуг м. Львова 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор 

Виконує У день 
надходження 

2. Передача вхідного пакета 
документа 
відповідальному за 
діловодство (посада, 
прізвище, ім‟я, по батькові 
посадової особи або назва 
виконавчого органу) 

Загальний відділ 
управління 

інформаційних 
послуг 

департаменту 
адміністративних 

послуг; 
спеціаліст 

Виконує На другий день  
з дня 

надходження 
пакета 

документів 

3. Опрацювання вхідного 
пакету документів та 
розгляд заяви  

Відділ 
регулювання 

орендних відносин 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На третій-
п‟ятий день з 

дня 
надходження 

пакета 
документів 

4. При необхідності: подання 
запиту до 
балансоутримувача про 
отримання інформації 
щодо статусу нежитлових 
приміщень, технічної 
документації тощо 

Відділ 
регулювання 

орендних відносин 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На другий-
дев‟ятий день з 

дня 
надходження 

пакета 
документів 

5. Обстеження об‟єкта 
оренди та його фото-

Відділ управління 
комунальної 

Виконує На дев‟ятий-
одинадцятий 
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фіксація (якщо обстеження 
не здійснювалось 
впродовж останніх 12 
місяців) 

власності; 
спеціаліст 

день з дня 
надходження 

пакета 
документів 

6. Підготовка питання про 
надання в оренду 
нежитлових приміщень на 
чергове засідання комісії з 
підготовки пропозицій 
надання в оренду 
нежитлових приміщень 
територіальної громади м. 
Львова  

Відділ 
регулювання 

орендних відносин 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На десятий-
одинадцятий 

день з дня 
надходження 

пакета 
документів  

7. Засідання комісії з 
підготовки пропозицій 
надання в оренду 
нежитлових приміщень 
територіальної громади м. 
Львова. 

Комісія з 
підготовки 
пропозицій 

надання в оренду 
нежитлових 
приміщень 

територіальної 
громади м. Львова 

Виконує На 
чотирнадцятий 

день  
з дня 

надходження 
пакета 

документів 

8. Оформлення протоколу 
засідання конкурсної 
комісії 

Відділ 
регулювання 

орендних відносин 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На 
п‟ятнадцятий - 
шістнадцятий 

день  
з дня 

надходження 
пакета 

документів 

9. Підготовка управлінням 
комунальної власності 
департаменту  
економічного розвитку 
наказу про надання в 
оренду нежитлового 
приміщення (підготовка 
проекту наказу, візування, 
реєстрація) та передача 
результату до Центру 
надання адміністративних 
послуг м. Львова 

Відділ 
регулювання  

орендних відносин 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

 

Виконує На 
сімнадцятий-

двадцять 
дев‟ятий день з  

дня 
надходження 

пакета 
документів 
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10 
 

Підготовка і надіслання 
повідомлення про видачу 
результату 
адміністративної послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор 

Виконує В 1-денний строк 
з дня отримання 

відповідного 
результату 

адміністративної 
послуги 

11 Видача результату 
адміністративної послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор  

Виконує У день 
особистого 

звернення особи, 
але не пізніше  

2-х місяців з дня 
надіслання 

повідомлення 
про видачу 
результату 

адміністративної 
послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 30 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
(передбачена законодавством України) 

30 
 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
після надходження документа, що підтверджує внесення 
плати за її видачу (передбачена законодавством України) 

Послуга 
безоплатна 

Механізм оскарження результату надання адміністративної 
послуги 

Згідно чинного 
законодавства 

 

Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом управління  

комунальної власності 

від _____________ №______ 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 
 

надання в оренду нежитлового приміщення способом комерційного конкурсу 
  

1. Суб‟єкт надання 
адміністративної 
послуги  
 
ДП "Прозорро. 
Продажі" 

(найменування, 

Управління комунальної власності департаменту 
економічного розвитку Львівської міської ради 
 
 
ДП "Прозорро. Продажі" 
 (надалі – електронна торгова система ProZorro. 
Продажі) 
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місцезнаходження,  
адреса 
електронної пошти 
та веб-сайта)  

м. Київ, 01601, вул. Бульварно-Кудрявська, 22 
ел. пошта: info@prozorro.sale 
https://prozorro.sale   

2. Перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок 
та спосіб їх 
подання,  
а у разі потреби – 
інформація про 
умови  
чи підстави 
отримання 
адміністративної 
послуги 

1. Документ про внесення грошових коштів 

(гарантійного внеску) у розмірі 10 відсотків річної 

орендної плати (без ПДВ), які перераховуються на 

рахунок авторизованого електронного майданчика 

електронній торговій системі ProZorro.Продажі 

2. Засвідчені заявником копії установчих документів 

(статут, положення) – для юридичних осіб, для 

суб‟єктів господарювання комунальної форми 

власності – * копія, засвідчена власником.  

3. Копія свідоцтва (ліцензії) на право зайняття 

певним видом діяльності, реєстраційного 

посвідчення на право проведення певного виду 

діяльності (за наявності).    

4. Довідка з банку про відкриті поточні рахунки 

заявника, адресу банку, з якого будуть 

перераховуватися кошти.   

5. Документ, що підтверджує право уповноваженої 

особи на підписання договору оренди (наказ, 

рішення зборів, довіреність) – для юридичних осіб. 

6. Засвідчена копія паспорта громадянина України 

– особи, яка буде підписувати договір (1, 2, 11 

сторінки).  

7.Копія свідоцтва платника податку на додану 

вартість (за наявності).   

 
* Напис про засвідчення документа складається зі 
слів “Згідно з оригіналом“, найменування посади 
(для юридичних осіб), особистого підпису особи, 
яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати 
засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – 
підприємців, за наявності). 
 
Пакет зазначених документів в електронному 
варіанті завантажується учасником при подачі 
пропозиції на участь у конкурсі в електронній 

mailto:info@prozorro.sale
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торговій системі ProZorro. Продажі 

3. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір  
та порядок  
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу 

Послуга безоплатна 
 

4. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 

5. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Договір оренди нерухомого майна (будівель, 
споруд, приміщень) 
 
Відмова у наданні адміністративної послуги 
відбувається у випадку дискваліфікації учасника, 
що передбачено регламентом роботи електронної 
торгової системи ProZorro. Продажі з обґрунтуванням 
причин відхилення 

6. Можливі способи 
отримання 
відповіді 
(результату) 

Отримання результату – особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб‟єкта звернення) 
в управлінні комунальної власності 
 
Результат підлягає публікації в системі ProZorro 
через авторизований електронний майданчик 

7. Акти 
законодавства, що 
регулюють 
порядок та умови 
надання 
адміністративної 
послуги 

1. Закон України “Про оренду державного та 
комунального майна“. 
2. Закону України "Про публічні закупівлі" 
3. Регламент роботи електронної торгової системи 

ProZorro. Продажі. 
4. Ухвала міської ради від 07.06.2007 № 897 “Про 
врегулювання питань оренди майна територіальної 
громади м. Львова“ (зі змінами та доповненнями). 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ -  
надання в оренду нежитлового приміщення способом комерційного конкурсу 

                                                      

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні  
за етап (дію, 

Дія 
(виконує, 

бере 
участь, 

погоджує, 
затверджує 

Строки 
виконання 

етапів 
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рішення); 
відповідальна 

особа 

тощо) 

1 2 3 4 5 

1. Учасник подає 
пропозицію шляхом 
заповнення екранної 
форми в Системі і 
завантаження в 
Систему документів у 
електронному вигляді 

 

Електронна 
торгова система 

ProZorro. Продажі, 
доступ до якої 
здійснюється 

через 
авторизовані 
електронні 
майданчики 

Виконує У день подання 
пропозицій 

2. Електронний конкурс 
та визначення  
переможця конкурсу 

Електронна 
торгова система 

ProZorro. Продажі 

Бере участь На п'ятнадцятий 
день від дати 

публікації 
оголошення у 
Системі через 
авторизований 
електронний 

майданчик 

3. Підписання протоколу 
електронний торгів 

Переможець 
конкурсу, 

управління 
комунальної  

     власності та 
оператор 

Виконує На двадцять 
перший день  
з дня подання 

пропозицій 
(протягом шести 
робочих днів від 

дати 
проведення 

конкурсу) 

4. Підготовка 
управлінням 
комунальної 
власності 
департаменту 
економічного розвитку 
наказу (підготовка 
проекту наказу, 
візування, реєстрація) 
 

Відділ  
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На двадцять 
третій день  

з дня подання 
пропозицій 

5. Підготовка 
управлінням 
комунальної 
власності 
департаменту 
економічного розвитку 
договору оренди 

Сектор 
оформлення 

договорів оренди 
відділу 

регулювання 
орендних 
відносин 

Виконує На двадцять 
дев‟ятий день  
з дня подання 

пропозицій 
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(підготовка проекту 
договору, візування) 
та реєстрація 
договору оренди  

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

6. Підписання 
заявником договору 
оренди та 
опублікування 
результату 
адміністративної 
послуги у системі 
через електронний 
майданчик 

Сектор 
оформлення 

договорів оренди 
відділу 

регулювання 
орендних відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує У день особистого 
звернення особи,  
але не пізніше  

20 днів з дня 
формування 

протоколу 
електронних 

торгів 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 30 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
(передбачена законодавством України) 

30 
 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
після надходження документа, що підтверджує внесення 
плати за її видачу (передбачена законодавством України) 

Послуга 
безоплатна 

Механізм оскарження результату надання адміністративної 
послуги 

Згідно чинного 
законодавства 

 

Примітка* - Заява заповнюється екранної форми у електронній торговій системі 

ProZorro.Продажі, доступ до якої здійснюється через авторизовані електронні майданчики 

 
Додаток 4 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом управління  

комунальної власності 

від _____________ №______ 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 

 
надання в оренду нежитлового приміщення способом некомерційного конкурсу 

  

1. Суб‟єкт надання 
адміністративної 
послуги  
 
Центр надання 

Управління комунальної власності департаменту 
економічного розвитку Львівської міської ради 
 
 
Центр надання адміністративних послуг м. Львова 
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адміністративних 
послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, 
телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайта)  

(надалі – ЦНАП): 
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),  
м. Львів, 79006 
понеділок - вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.  
середа - четвер: 09.00 год. – 20.00 год.  
п‟ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09:00 – 16:00 год. 
телефон: 297-57-95 
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua 
http:// www.city-adm.lviv.ua  

2. Перелік документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок та 
спосіб їх подання,  
а у разі потреби – 
інформація про 
умови  
чи підстави 
отримання 
адміністративної 
послуги 

1. Заява на ім‟я начальника управління 
комунальної власності департаменту економічного 
розвитку ((додаток 1 (для фізичних осіб) або 2 (для 
юридичних осіб) до цієї інформаційної картки). 
2. Конкурсні пропозиції встановленої форми 

(додаток до заяви). 
3. Засвідчена суб‟єктом звернення копія паспорта 

громадянина України, особи, яка буде підписувати 
договір (1, 2, 11 сторінки). 
4. Довідка з банку про відкриті поточні рахунки 

суб‟єкта звернення, адресу банку, з якого будуть 
перераховуватися кошти (за наявності). 
5. Копія довідки про присвоєння суб‟єкту 

звернення ідентифікаційного номера, засвідчена  
суб‟єктом звернення – за наявності.  
 
У разі, якщо заявник юридична особа: 
6. Засвідчені суб‟єктом звернення копії 

установчих документів (статут, положення) – для 
юридичних осіб, для суб‟єктів господарювання 
комунальної форми власності – *копія, засвідчена 
власником (уповноваженим власником).  
7.  Копія свідоцтва (ліцензії) на право зайняття 

певним видом діяльності, реєстраційного 
посвідчення на право проведення певного виду 
діяльності (за наявності).    
8. Документ, що підтверджує право 

уповноваженої особи на підписання договору 
оренди (наказ, рішення зборів, довіреність) – для 
юридичних осіб.  
9.  Довідка фінансового органу про джерела 

фінансування (за наявності) – для юридичних осіб, 
які фінансуються з державного чи місцевого 
бюджетів. 
10. Копія свідоцтва платника податку на додану 

вартість (за наявності). 

http://www.city-adm.lviv.ua/
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У разі, якщо заявник творчий працівник: 
6. Копію диплому про освіту, засвідчену суб‟єктом 

звернення – для професійних творчих працівників 
(за наявності), копію членського квитка члена 
творчої спілки, засвідчену  суб‟єктом звернення (за 
наявності). 
7. Оригінал довідки від відповідної спілки про 

заняття певним видом діяльності – для народних 
митців (за наявності). 
 

 
*Напис про засвідчення документа складається зі 

слів “Згідно з оригіналом”, найменування посади 
(для юридичних осіб), особистого підпису особи, 
яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати 
засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – 
підприємців, за наявності). 
 
Пакет зазначених документів подається в ЦНАП 

особисто (в т.ч. уповноваженим представником 
суб‟єкта) або поштою. 

3. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір  
та порядок  
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу 

Послуга безоплатна 
 

4. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 

5. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Договір оренди нерухомого майна (будівель, 
споруд, приміщень) 
 
Відмова у наданні адміністративної послуги 
доводиться до відома одержувача у письмовій 
формі з посиланням на чинне законодавство, з 
мотивацією відмови та роз‟ясненням відповідно до 
встановленого порядку. 

6. Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Повідомлення про результат надсилається 
суб‟єкту звернення невідкладно у день 
надходження вихідного документу до ЦНАП у 
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спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 
документів (телефоном, електронною поштою чи 
іншими засобами телекомунікаційного зв‟язку).                                                                           
 
Отримання результату – особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб‟єкта 
звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений 
законодавством України і прийнятний для суб‟єкта 
звернення 

7. Акти законодавства, 
що регулюють 
порядок та умови 
надання 
адміністративної 
послуги 

1. Закон України “Про оренду державного та 
комунального майна”. 

2. Ухвала міської ради від 07.06.2007 № 897 ”Про 
врегулювання питань оренди майна 
територіальної громади м. Львова“ (зі змінами та 
доповненнями) 

                                                                            
 
 

Додаток 1  
до інформаційної картки    

   адміністративної послуги –  
надання в оренду нежитлового приміщення  

способом некомерційного конкурсу 
 

 

Начальнику управління комунальної власності 

департаменту економічного розвитку Львівської 

міської ради 

____________________________________ 
               (прізвище, ім‟я, по батькові) 

                                                                             ___________________________________          
 (адреса проживання) 

___________________________________ 
Телефон ___________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

для участі у некомерційному конкурсі 

Прошу надати в оренду об‟єкт 
 ________________________________________________________________________ 
(цілісний майновий комплекс, будівля, споруда, приміщення, індивідуально визначене майно, інше) 
________________________________________________________________________ 
 
що знаходиться за адресою: м. Львів, ________________________________________ 
загальною площею ______________ кв.м, а саме: 
Поверховість ______________ Площа __________________  
Поверховість ______________ Площа __________________  
Ціль отримання об’єкта: ___________________________________________________ 
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Термін оренди ___________________________________________________________ 
1. Зобов‟язуюсь забезпечити присутність уповноваженої особи для підписання договору оренди у 
встановлений термін (у разі оголошення переможцем). 
2. Неподання конкурсних пропозицій прошу розглядати як відмову від участі у конкурсі. 
3. У разі неявки особисто (або відсутності уповноваженого представника) для участі у конкурсі 
погоджуюсь, що мої пропозиції участі у конкурсі не прийматимуть.      
                                               Фізична особа 

_____________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

_____________________________________________________________ 
                                                                     (адреса проживання, поштовий індекс) 

документ, що посвідчує особу: ____________ серія ____ № ___________, 
виданий ______________________________________________________ 
контактний телефон: ___________________________________________ 

 
 
 
 
“____“ __________ 20__ р.         _________  _________________________ 
           (підпис)     (прізвище, ім‟я, по батькові) 
 
Перелік документів, які додаються: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Додаток до заяви 

 

КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний 

код тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин. 

“___“_____________ 20__ року                     _______________/______________ 

                      (дата)                                              (підпис/прізвище, ініціали) 
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Нежитлове приміщення за адресою: м. Львів,  ______________________ 
 
1. Пропонуємо орендну плату ________________ грн. без ПДВ. 
2. Цільове використання об‟єкта оренди: _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Пропонуємо провести такі покращення об‟єкта оренди: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Дата        Підпис 
 

 

 

Додаток 2 до інформаційної картки      
адміністративної послуги - надання в оренду 
нежитлового приміщення способом 
некомерційного конкурсу 

Начальнику управління комунальної власності 

департаменту економічного розвитку Львівської міської 

ради 

__________________________________ 
(найменування  юридичної особи/фізичної особи-підприємця) 

__________________________________ 
(адреса) 

Телефон __________________________________ 
 

ЗАЯВА 

для участі у некомерційному конкурсі 

Прошу надати в оренду об‟єкт  
____________________________________________________________________ (цілісний 
майновий комплекс, будівля, споруда, приміщення, індивідуально визначене майно, інше) 
________________________________________________________________ 
що знаходиться за адресою: м. Львів, _________________________________________ 
загальною площею ______________ кв. м, а саме: 
Поверховість ______________ Площа __________________  

Ціль отримання об’єкта: ________________________________________________ 

Термін оренди_________________________________________________________ 

1. Зобов‟язуюсь забезпечити присутність уповноваженої особи для підписання договору у 

встановлений термін (у разі оголошення переможцем). 

2. Зобов‟язуюсь провести страхування об‟єкта не пізніше ніж протягом одного місяця від дати 

укладення договору оренди. 

3. Неподання конкурсних пропозицій прошу розглядати як відмову від участі у конкурсі. 
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4. У разі неявки особисто (або відсутності уповноваженого представника) для участі у конкурсі 

погоджуюсь, що мої пропозиції участі у конкурсі не прийматимуть.        

     
     Юридична особа або фізична особа – підприємець 
   ________________________________________________________________ 

(повна назва або прізвище, ім‟я, по батькові  заявника) 
   ____________________________________________________________________ 

(юридична адреса або адреса проживання, поштовий індекс) 
   рахунок № ________________________ у ________________________________ 

                                                                             (вказати установу банку) 
   МФО_____________________  ЄДРПОУ _________________________________ 
   ідент. подат. № _____________________ № свід. пл. ПВД __________________ 
   контактний телефон: ________________________________ 
   керівник: _________________________ представник:  ______________________ 
          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)               (прізвище, ім'я, по батькові)   
               

МП 
        
       Керівник юридичної особи, представник 
     ______________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

   ____________________________________________________________________  

(адреса проживання, поштовий індекс) 

   документ, що посвідчує особу: _______________ серія _____ № ____________ , 

   виданий ____________________________________________________________ 

   контактний телефон: ________________________________ 

 
    _________________      ____________        __________________________ 
              (посада)       (підпис)       (прізвище, ім‟я, по батькові) 
 
“____“____________ 201 __ року                МП 

 

 

 

Перелік документів, які додаються: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Додаток до заяви 

 
КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 
Нежитлове приміщення за адресою: м. Львів, __________________________________ 
 
1. Пропонуємо орендну плату ________________ грн. без ПДВ. 
 
2. Цільове використання об‟єкта оренди: __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Пропонуємо провести такі покращання об‟єкта оренди: 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
Дата               Підпис 

МП 

 

 

 
 
 
 
 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ -  

надання в оренду нежитлового приміщення способом некомерційного конкурсу 
                                                      

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

Дія 
(виконує, 

бере 
участь, 

Строки 
виконання 

етапів 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний 

код тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин. 

“___“_____________ 20__ року                          _______________/______________ 

                  (дата)                                                             (підпис/прізвище, 

ініціали) 
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відповідальні  
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

погоджує, 
затверджує 

тощо) 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної 
послуги, перевірка 
комплектності, 
реєстрація у Центрі 
надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 

Центр надання 
адміністративних 

послуг м. 
Львова; 

адміністратор 

Виконує У день 
надходження 

2. Передача вхідного 
пакета документа 
відповідальному за 
діловодство (посада, 
прізвище, ім‟я, по 
батькові посадової 
особи або назва 
виконавчого органу) 

Загальний відділ 
управління 

інформаційних 
послуг 

департаменту 
адміністративних 

послуг; 
спеціаліст 

Виконує На другий день  
з дня 

надходження 
пакета 

документів 

3. Опрацювання 
вхідного пакету 
документів та розгляд 
заяви  

Відділ  
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На третій-п‟ятий 
день з дня 

надходження 
пакета 

документів 

4. Засідання конкурсної 
комісії та визначення 
переможця конкурсу 

Управління 
комунальної 
власності; 

члени комісії 

Бере участь На двадцятий 
день від дати 

публікації 
оголошення про 

конкурс в ЗМІ 

5. Оформлення 
протоколу засідання 
конкурсної комісії 

Відділ  
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На двадцять 
шостий день  

з дня 
надходження 

6. Підготовка Відділ  Виконує На двадцять 
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управлінням 
комунальної 
власності 
департаменту 
економічного розвитку  
наказу (підготовка 
проекту наказу, 
візування, реєстрація) 
 

регулювання 
орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

сьомий день  
з дня 

надходження 

7. Підготовка 
управлінням 
комунальної 
власності 
департаменту 
економічного розвитку 
договору оренди 
(підготовка проекту 
договору, візування) 
та передача 
результату до Центру 
надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 

Відділ  
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На двадцять 
дев‟ятий день  

з дня 
надходження 

 
 

 

8. Підготовка і 
надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор 

Виконує В 1-денний строк з 
дня отримання 

відповідного 
результату 

адміністративної 
послуги 

9. Підписання 
заявником договору 
оренди та видача 
результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор  

Виконує У день особистого 
звернення особи, 

але не пізніше  
2-х місяців з дня 

надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 

послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 30 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
(передбачена законодавством України) 

30 
 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
після надходження документа, що підтверджує внесення 
плати за її видачу (передбачена законодавством України) 

Послуга 
безоплатна 

Механізм оскарження результату надання адміністративної Згідно чинного 
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послуги законодавства 
 

Додаток 5 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом управління  

комунальної власності 

від _____________ №______ 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 
 

прийняття рішення про продовження договору оренди 
нерухомого майна або внесення змін до договору оренди 

  

1. Суб‟єкт надання 
адміністративної 
послуги  
 
Центр надання 
адміністративних 
послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, 
телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайта)  

Управління комунальної власності департаменту 
економічного розвитку Львівської міської ради 
 
 
Центр надання адміністративних послуг м. Львова 
(надалі – ЦНАП): 
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),  
м. Львів, 79006 
понеділок - вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.  
середа - четвер: 09.00 год. – 20.00 год.  
п‟ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09:00 – 16:00 год. 
телефон: 297-57-95 
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua 
http:// www.city-adm.lviv.ua  

2. Перелік документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок та 
спосіб їх подання 

1. Заява на ім‟я начальника управління 
комунальної власності  департаменту економічного 
розвитку (додаток 1 (для фізичних осіб) або 2 (для 
юридичних осіб) до цієї інформаційної картки). 
2. Дві копії документа про надання в оренду 

об‟єкта нерухомості (патент на право оренди 
нежитлових приміщень (будівель, споруд), 
придбаний орендарем у встановленому порядку, 
рішення суду, ухвала міської ради, інше), 
засвідчені суб‟єктом звернення – за наявності. 
3. Засвідчені суб‟єктом звернення копії установчих 

документів (статут, положення) – для юридичних 
осіб, для суб‟єктів господарювання комунальної 
форми власності – *копія, засвідчена власником 
(уповноваженим власником).  

http://www.city-adm.lviv.ua/
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4. Копія свідоцтва (ліцензії) на право зайняття 
певним видом діяльності, реєстраційного 
посвідчення на право проведення певного виду 
діяльності (за наявності).    
5. Довідка з банку про відкриті поточні рахунки 

суб‟єкта звернення, адресу банку, з якого будуть 
перераховуватися кошти. 
6. Копія договору страхування орендованого 

майна, засвідчена суб‟єктом звернення. 
7. Документ, що підтверджує право уповноваженої 

особи на підписання договору оренди (наказ, 
рішення зборів, довіреність) – для юридичних осіб.  
8. Засвідчена суб‟єктом звернення копія паспорта 

особи, яка буде підписувати договір. 
9. Довідка фінансового органу про джерела 

фінансування (за наявності) – для юридичних осіб, 
які фінансуються з державного чи місцевого 
бюджетів. 
10. Копія свідоцтва платника податку на додану 

вартість (за наявності). 
11.  Копію диплому про освіту, засвідчену 

суб‟єктом звернення – для професійних творчих 
працівників (за наявності), копію членського квитка 
члена творчої спілки, засвідчену  суб‟єктом 
звернення (за наявності) 
 

У разі, якщо об‟єкт є пам‟яткою архітектури 
державного або місцевого значення (чи культурної 
спадщини):   
12.1 Копія довідки щодо коефіцієнту культурної 

цінності пам‟ятки (видає управління охорони 
історичного середовища).  
12.2 Копії акта технічного стану пам‟ятки та акта 

втрати первісного вигляду пам‟ятки (коефіцієнт 
схоронності, видає ліцензована організація).        
*Напис про засвідчення документа складається зі 

слів “Згідно з оригіналом”, особистого підпису 
особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, 
дати засвідчення копії. 
 
Пакет зазначених документів подається в ЦНАП 

особисто (в т.ч. уповноваженим представником 
суб‟єкта) або поштою. 

3. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 

Послуга безоплатна 
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послуги, розмір  
та порядок  
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу 

4. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 

5. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Продовження договору оренди або внесення змін 
до договору оренди оформляється договором 
оренди або внесенням змін до договору 
підписаного уповноваженими сторонами. 
 
Відмова у наданні адміністративної послуги 
доводиться до відома одержувача у письмовій 
формі з посиланням на чинне законодавство, з 
мотивацією відмови та роз‟ясненням відповідно до 
встановленого порядку. 

6. Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Повідомлення про результат надсилається суб‟єкту 
звернення невідкладно у день надходження 
вихідного документу до ЦНАП у спосіб, зазначений 
в описі вхідного пакета документів (телефоном, 
електронною поштою чи іншими засобами 
телекомунікаційного зв‟язку).   
                                                                         
Отримання результату – особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб‟єкта звернення) 
у ЦНАП або у спосіб, передбачений 
законодавством України і прийнятний для суб‟єкта 
звернення 

7. Акти законодавства, 
що регулюють 
порядок та умови 
надання 
адміністративної 
послуги 

1. Закон України “Про оренду державного та 
комунального майна”. 
2. Ухвала міської ради від 07.06.2007 № 897 ”Про 
врегулювання питань оренди майна 
територіальної громади м. Львова“ (зі змінами та 
доповненнями) 

 

 
 

 
Додаток 1 до інформаційної картки      
адміністративної послуги - прийняття 
рішення про продовження договору оренди 



34 

 

нерухомого майна або внесення змін до 
договору оренди 
 
 
 
Начальнику управління комунальної власності 

департаменту економічного розвитку Львівської 

міської ради 

___________________________________ 
         (прізвище, ім‟я, по батькові) 
___________________________________ 

(адреса проживання) 
___________________________________ 
Телефон ___________________________ 

 

ЗАЯВА 

про продовження договору оренди 
нерухомого майна або внесення змін до договору оренди 

Прошу                                 
____________________________________________________________________ 

(продовжити договір оренди на новий термін, внести зміни до договору оренди у частині  
цільового використання, площі, поверховості, розміру орендної плати, інше – необхідне зазначити) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
об‟єкта, що знаходиться за адресою: м. Львів, _____________________________ 
та перебуває на балансі _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(назва ЛКП або іншої установи) 

Загальною площею ____________________ кв.м відповідно до технічного паспорта від 

“____“____________ 20__ року. Інвентарний №_____________ 

 
Поверховість______Площа_______кв. м  Індекси приміщень _____________ 
Поверховість______Площа_______кв. м  Індекси приміщень______________ 
Поверховість______Площа_______кв. м  Індекси приміщень _____________ 
Поверховість______Площа_______кв. м  Індекси приміщень _____________ 
 
На термін  оренди  _______________________________________________________     
                                        (зазначити кількість років, місяців, днів) 
З метою використання для 

__________________________________________________________________ 
(відповідно до методики розрахунку орендної плати, затвердженої ухвалою міської ради від 

07.06.2007 № 897  “Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. Львова“) 
 

1. Гарантую укладення договору на проведення оцінки майна та оплату послуг суб‟єкта оціночної 
діяльності за проведення незалежної оцінки. 

  

“____“_________ 201__ р.    __________   ______________________ 

                       (підпис)        (прізвище, ім‟я, по батькові)  
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Перелік документів, які додаються: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_________________________________ 
 

 
 

 
Додаток 2 до інформаційної картки       
адміністративної послуги - прийняття  
рішення про продовження договору оренди 
нерухомого майна або внесення змін до 

договору оренди  

 

 

 

 

Начальнику управління комунальної власності 

департаменту економічного розвитку Львівської 

міської ради 

__________________________________ 
(найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця) 

_______________________________         
                        (адреса ) 

_______________________________ 
Телефон _______________________________ 
 

 
 

ЗАЯВА 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний 

код тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин. 

“___“_____________ 20__ року            _______________/______________ 

                  (дата)                            (підпис/прізвище, ініціали) 
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про продовження договору оренди 
нерухомого майна або внесення змін до договору оренди 

 
 
Прошу _______________________________________________________________ 

(продовжити договір оренди на новий термін, внести зміни до договору оренди у частині 
цільового використання, площі, поверховості, розміру орендної плати, інше – необхідне зазначити) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
об‟єкта, що знаходиться за адресою: м. Львів, ___________________________________ 
та перебуває на балансі _____________________________________________________ 

(назва ЛКП або іншої установи) 

__________________________________________________________________________ 
 
Загальною площею ____________________ кв.м відповідно до технічного паспорта від 
“____“____________ 20__ року. Інвентарний №_____________ 
 
Поверховість______Площа_______кв. м  Індекси приміщень _____________ 
Поверховість______Площа_______кв. м  Індекси приміщень______________ 
Поверховість______Площа_______кв. м  Індекси приміщень _____________ 
Поверховість______Площа_______кв. м  Індекси приміщень _____________ 
Термін  оренди ________________________________________________________________ 
 
Мета використання 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 (відповідно до Методики розрахунку орендної плати, затвердженої ухвалою міської ради від 
07.06.2007 № 897 “Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. Львова“) 

 
 
___________________         ____________                    _____________________ 

(посада)            (підпис)                                 (прізвище, ім‟я, по батькові) 
 
 
 
“____“____________ 201 __ року                           МП 
 

 

 

Перелік документів, які додаються: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ -  
прийняття рішення про продовження договору оренди 

нерухомого майна або внесення змін до договору оренди 
                                                      

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні  
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(виконує, 

бере 
участь, 

погоджує, 
затверджує 

тощо) 

Строки 
виконання 

етапів 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної 
послуги, перевірка 
комплектності, 
реєстрація у Центрі 
надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 

Центр надання 
адміністративних 

послуг м. 
Львова; 

адміністратор 

Виконує У день 
надходження 

2. Передача вхідного 
пакета документа 
відповідальному за 

Загальний відділ 
управління 

інформаційних 

Виконує На другий день  
з дня 

надходження 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про 

захист персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, 

ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових 

відносин. 

“___“_____________ 20__ року                       _______________/______________ 

                  (дата)                                                           (підпис/прізвище, 

ініціали) 
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діловодство (посада, 
прізвище, ім‟я, по 
батькові посадової 
особи або назва 
виконавчого органу) 

послуг 
департаменту 

адміністративних 
послуг; 

спеціаліст 

пакета 
документів 

3. Опрацювання 
вхідного пакету 
документів та розгляд 
заяви  

Відділ 
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На третій-п‟ятий 
день з дня 

надходження 
пакета 

документів 

4. При необхідності: 
подання запиту до 
балансоутримувача 
про отримання 
інформації щодо 
статусу нежитлових 
приміщень, технічної 
документації тощо 

Відділ 
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На другий-
дев‟ятий день з 

дня 
надходження 

пакета 
документів 

5. Обстеження об‟єкта 
оренди та його фото- 
фіксація (якщо 
обстеження не 
здійснювалось 
впродовж останніх 6 
місяців) 

Контрольно-
інвентаризацій-

ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На дев‟ятий-
одинадцятий 

день з дня 
надходження 

пакета 
документів 

6. Підготовка питання 
про надання в оренду 
нежитлових 
приміщень на чергове 
засідання комісії з 
підготовки пропозицій 
надання в оренду 
нежитлових 
приміщень 
територіальної 
громади м. Львова  

Відділ  
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На десятий-
одинадцятий 

день з дня 
надходження 

пакета 
документів 

7. Засідання комісії з 
підготовки пропозицій 
надання в оренду 
нежитлових 
приміщень 
територіальної 
громади м. Львова. 

Комісія з 
підготовки 
пропозицій 
надання в 

оренду 
нежитлових 
приміщень 

Виконує На 
чотирнадцятий 

день  
з дня 

надходження 
пакета 

документів 
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територіальної 
громади м. 

Львова 

8. Оформлення 
протоколу засідання 
конкурсної комісії 

Відділ  
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної  
власності; 
спеціаліст 

Виконує На 
п‟ятнадцятий 

день  
з дня 

надходження 
пакета 

документів 

9. Підготовка 
управлінням 
комунальної 
власності 
департаменту 
економічної політики 
наказу (підготовка 
проекту наказу, 
візування, реєстрація) 
 

Відділ 
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На 
п‟ятнадцятий -
вісімнадцятий 

день з дня 
надходження 

пакета 
документів 

10. Оцінка об‟єкта оренди 
(у випадку, якщо 
орендар не 
відноситься  до 
окремої категорії, для 
якої встановлено 
пільговий розмір 
орендної плати згідно 
з ч. 4 Методики 
розрахунку орендної 
плати за 
користування майном 
територіальної 
громади м. Львова)  

Сектор оцінки 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст  

Виконує На 
дев‟ятнадцятий-

двадцять 
сьомий день з 

дня 
надходження 

пакета 
документів 

11. Підготовка 
управлінням 
комунальної 
власності 
департаменту 
економічного розвитку 
договору оренди 
(підготовка проекту 
договору, візування) 
та передача 
результату до Центру 

Відділ  
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На двадцять 
восьмий –
двадцять 

дев‟ятий  день з 
дня 

надходження 
пакета 

документів 
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надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 

12. Підготовка і 
надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор 

Виконує В 1-денний строк 
з дня отримання 

відповідного 
результату 

адміністративної 
послуги 

13. Підписання 
заявником договору 
оренди та видача 
результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор  

Виконує У день 
особистого 

звернення особи, 
але не пізніше  

2-х місяців з дня 
надіслання 

повідомлення про 
видачу 

результату 
адміністративної 

послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 30 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
(передбачена законодавством України) 

30 
 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
після надходження документа, що підтверджує внесення 
плати за її видачу (передбачена законодавством України) 

Послуга 
безоплатна 

Механізм оскарження результату надання адміністративної 
послуги 

Згідно чинного 
законодавства 

 

  

Додаток 6 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом управління  

комунальної власності 

від _____________ №______ 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 
 

надання дозволу на передачу в суборенду нежитлового приміщення 
 

1. Суб‟єкт надання 
адміністративної 

Управління комунальної власності департаменту 
економічного розвитку Львівської міської ради 



41 

 

послуги 
 
Центр надання 
адміністративних 
послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, 
телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайту) 

 
 
Центр надання адміністративних послуг м. Львова 
(надалі – ЦНАП): 
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),  
м. Львів, 79006 
понеділок - вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.  
середа - четвер: 09.00 год. – 20.00 год.  
п‟ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09:00 – 16:00 год. 
телефон: 297-57-95 
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua 
http:// www.city-adm.lviv.ua 

2. Перелік 
документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок 
та спосіб їх 
подання,  
а у разі потреби – 
інформація про 
умови  
чи підстави 
отримання 
адміністративної 
послуги 

1. Заява на ім‟я начальника управління 
комунальної власності департаменту економічного 
розвитку ((додаток 1 (для фізичних осіб) або 2 
(для юридичних осіб) до цієї інформаційної 
картки). 
2. Лист-згода орендаря про надання в суборенду 
орендованих приміщень з зазначенням 
найменування (або прізвища, імені, по батькові) 
суборендаря, адреси приміщень, площі, індексів 
приміщень, терміну суборенди та мети 
використання приміщень відповідно до Методики 
розрахунку орендної плати за користування 
майном територіальної громади м. Львова, 
затвердженої ухвалою міської ради від 07.06.2007 
№ 897 “Про врегулювання питань оренди майна 
територіальної громади м. Львова” (зі змінами та 
доповненнями), на ім‟я начальника управління 
комунальної власності департаменту економічної 
політики.  
3. Дві копії договору оренди орендаря (термін дії 
якого, зазначений у договорі оренди, не закінчився 
та укладений після 07.06.2007), засвідчені 
орендарем. 
4. Дві копії інвентаризаційної справи на об‟єкт 
нерухомого майна, засвідчені орендарем, з 
зазначенням площ, що передаються в суборенду, 
які містять: 
4.1 Технічний паспорт. 
4.2 Допоміжну таблицю. 
4.3 Експлікацію приміщень. 
4.4 Поверховий план. 
5. Засвідчені заявником копії установчих 
документів суборендаря (статут, положення) – для 

http://www.city-adm.lviv.ua/
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юридичних осіб, для суб‟єктів господарювання 
комунальної форми власності – * копія, засвідчена 
власником (уповноваженим власником).  
6. * Засвідчена копія паспорта громадянина 
України – представників орендаря та суборендаря 
(1, 2, 11 сторінки). 
У разі наміру передати об‟єкт в суборенду 
фізичній особі, що не має статусу підприємця, 
замість документа, зазначеного у пункті 5, суб‟єкт 
звернення подає:  
7. Засвідчену суб‟єктом звернення копію паспорта 
фізичної особи (потенційного суборендаря). 
8.Засвідчену суб‟єктом звернення копію 
ідентифікаційного коду фізичної особи 
(потенційного суборендаря). 
9. Копію диплому про освіту, засвідчену суб‟єктом 
звернення – для професійних творчих працівників 
(за наявності), копію членського квитка члена 
творчої спілки, засвідчену  суб‟єктом звернення 
(за наявності). 
10.Оригінал довідки від відповідної спілки про 
заняття певним видом діяльності – для народних 
митців(потенційного суборендаря),  за наявності. 
 
*Напис про засвідчення документа складається зі 
слів “Згідно з оригіналом”, особистого підпису 
особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, 
дати засвідчення копії. 
 
Пакет зазначених документів подається в ЦНАП 
особисто (в т.ч. уповноваженим представником 
суб‟єкта) або поштою. 

3. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір  
та порядок  
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу 

Послуга безоплатна 
 

4. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 

5. Результат надання Рішення про надання дозволу на передачу в 
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адміністративної 
послуги 

суборенду нежитлових приміщень оформляється 
наказом начальника управління комунальної 
власності департаменту економічного розвитку.    
 
Відмова у наданні адміністративної послуги 
доводиться до відома одержувача у письмовій 
формі з посиланням на чинне законодавство, з 
мотивацією відмови та роз‟ясненням відповідно до 
встановленого порядку. 

6. Можливі способи 
отримання 
відповіді 
(результату) 

Повідомлення про результат надсилається 
суб‟єкту звернення невідкладно у день 
надходження вихідного документу до ЦНАП у 
спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 
документів (телефоном, електронною поштою чи 
іншими засобами телекомунікаційного зв‟язку).                                                                           
Отримання результату – особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб‟єкта 
звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений  
законодавством України і прийнятний для суб‟єкта 
звернення 

7. Акти 
законодавства, що 
регулюють 
порядок та умови 
надання 
адміністративної 
послуги 

1. Закон України “Про оренду державного та 
комунального майна”. 
2. Закон України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”. 
3.  Ухвала міської ради від 07.06.2007 № 897  
“Про врегулювання питань оренди майна 
територіальної громади м. Львова“ (зі змінами та 
доповненнями) 

 
 

 

Додаток 1 до інформаційної картки      
адміністративної послуги - надання дозволу 
на передачу в суборенду нежитлового 
приміщення 

 
Начальнику управління комунальної власності 

департаменту економічного розвитку Львівської 

міської ради 

_______________________________ 
       (прізвище, ім‟я, по батькові) 
_______________________________  

                      (адреса проживання) 
_______________________________ 
Телефон _______________________________ 
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ЗАЯВА 

про надання дозволу на суборенду 

 
Прошу надати дозвіл на суборенду приміщення, що знаходиться за адресою: м. 

Львів, ________________________________________________, 

загальною площею __________ кв. м відповідно до інвентаризаційної справи  від 

_____________ р., інвентарний №_________________________________ 

Поверховість _______ Площа ________ кв. м Індекси приміщень __________ 

Поверховість _______ Площа ________ кв. м Індекси приміщень __________ 

Термін суборенди _________________________________________________ 

Мета використання ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(відповідно до методики розрахунку орендної плати, затвердженої ухвалою міської ради 

від 07.06.2007 № 897  

“Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. Львова“) 

 
1. Гарантую укладення договору на проведення оцінки майна та оплату послуг суб‟єкта 
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки. 

 
 “____“_________ 201__ р.    __________   ___________________ 

                                (підпис)        (прізвище, ім‟я, по батькові)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, які додаються: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

 
 
 

 
Додаток 2 

до інформаційної картки 
адміністративної послуги - надання дозволу 

на передачу в суборенду нежитлового 
приміщення 

 
Начальнику управління комунальної власності 

департаменту економічного розвитку Львівської 

міської ради 

____________________________________ 
(найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця) 
___________________________________               

(адреса) 
___________________________________ 
Телефон ___________________________ 
 
 
 
ЗАЯВА 

про надання дозволу на суборенду 
 

Прошу надати дозвіл на суборенду приміщення, що знаходиться за адресою: м. Львів, 

________________________________________________, 

загальною площею __________ кв. м відповідно до інвентаризаційної справи  від _____________ 

р., інвентарний №____________________________________________ 

Поверховість _______ Площа ________ кв. м Індекси приміщень ___________________ 

Поверховість _______ Площа ________ кв. м Індекси приміщень ___________________ 

Термін суборенди __________________________________________________________ 

Мета використання ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (відповідно до методики розрахунку орендної плати, затвердженої ухвалою міської ради від 

07.06.2007 № 897  “Про врегулюваня питань оренди майна територіальної громади м. Львова“)  

 
 
___________________        ____________            ________________________ 
             (посада)      (підпис)             (прізвище, ім‟я, по батькові) 
 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний 

код тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин. 

“___“_____________ 20__ року                         _______________/______________ 

                  (дата)                            (підпис/прізвище, ініціали) 
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1. Гарантую укладення договору на проведення оцінки майна та оплату послуг суб‟єкта оціночної 
діяльності за проведення незалежної оцінки. 

 
 
“____“____________ 201 __ року                 МП 

 
 
 

Перелік документів, які додаються: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ -  

надання дозволу на передачу в суборенду нежитлового приміщення 
                                                      

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні  
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(виконує, 

бере 
участь, 

погоджує, 
затверджу

є тощо) 

Строки 
виконання етапів 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист 

персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний 

код тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин. 

“___“_____________ 20__ року                    _______________/______________ 

                  (дата)                                          (підпис/прізвище, ініціали) 



47 

 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної 
послуги, перевірка 
комплектності, 
реєстрація у Центрі 
надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор 

Виконує У день 
надходження 

2. Передача вхідного 
пакета документа 
відповідальному за 
діловодство (посада, 
прізвище, ім‟я, по 
батькові посадової 
особи або назва 
виконавчого органу) 

Загальний відділ 
управління 

інформаційних 
послуг 

департаменту 
адміністративних 

послуг ; 
спеціаліст 

Виконує На другий день  
з дня 

надходження 
пакета 

документів 

3. Опрацювання 
вхідного пакету 
документів та розгляд 
заяви  

Відділ 
регулювання  

орендних  
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На третій-п‟ятий 
день з дня 

надходження 
пакета 

документів 

4. Обстеження об‟єкта 
оренди та його фото- 
фіксація (якщо 
обстеження не 
здійснювалось 
впродовж останніх 12 
місяців) 

Контрольно-
інвентаризацій-

ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На дев‟ятий день 
з дня 

надходження 
пакета 

документів 

5. Підготовка питань на 
на чергове засідання 
комісії з підготовки 
пропозицій надання в 
оренду нежитлових 
приміщень 
територіальної 
громади м. Львова 

Відділ 
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На дванадцятий 
день з дня 

надходження 
пакета 

документів 

6. Засідання комісії з 
підготовки пропозицій 
надання в оренду 
нежитлових 

Комісія з 
підготовки 
пропозицій 

надання в оренду 

Виконує На 
чотирнадцятий 

день  
з дня 
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приміщень 
територіальної 
громади м. Львова. 

нежитлових 
приміщень 

територіальної 
громади м. 

Львова,  
члени комісії 

надходження 
пакета 

документів 

7. Оформлення 
протоколу засідання 
комісії 

Відділ 
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На п‟ятнадцятий - 
шістнадцятий 

день  
з дня 

надходження 
пакета 

документів 

8. Підготовка 
управлінням 
комунальної 
власності 
департаменту 
економічного розвитку 
наказу про передачу в 
суборенду 
нежитлових 
приміщень (підготовка 
проекту наказу, 
візування, реєстрація) 
 

Відділ 
регулювання 

орендних 
відносин 

управління 
комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На п‟ятнадцятий - 
вісімнадцятий 

день з дня 
надходження 

пакета 
документів 

9. Оцінка об‟єкта оренди 
(у випадку, якщо 
орендар відноситься  
до окремої категорії, 
для якої встановлено 
пільговий розмір 
орендної плати згідно 
з ч. 4 Методики 
розрахунку орендної 
плати за 
користування майном 
територіальної 
громади м. Львова) та 
передача результату 
до Центру надання 
адміністративних 
послуг м. Львова 

Сектор оцінки 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст  

Виконує На 
дев‟ятнадцятий – 

двадцять 
дев‟ятий день  

з дня 
надходження 

пакета 
документів 

10. Підготовка і 
надіслання 

Центр надання 
адміністративних 

Виконує В 1-денний строк з 
дня отримання 
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повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 
послуги 

послуг м. Львова; 
адміністратор 

відповідного 
результату 

адміністративної 
послуги 

11. Видача результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор  

Виконує У день особистого 
звернення особи, 

але не пізніше  
2-х місяців з дня 

надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 

послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 30 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
(передбачена законодавством України) 

30 
 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
після надходження документа, що підтверджує внесення 
плати за її видачу (передбачена законодавством України) 

Послуга 
безоплатна 

Механізм оскарження результату надання адміністративної 
послуги 

Згідно чинного 
законодавства 

 

 

 

                                                                                        Додаток 7 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом управління  
комунальної власності  
від _____________ №______ 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 
 

надання згоди на здійснення капітального або поточного ремонтів, реконструкції, 
технічного переобладнання об‟єкта оренди 

 

1. Суб‟єкт надання 
адміністративної 
послуги  
 
Центр надання 
адміністративних 

Управління комунальної власності департаменту 
економічного розвитку Львівської міської ради 

 
 
Центр надання адміністративних послуг м. Львова 
(надалі – ЦНАП): 
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послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, 
телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайта)  

пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),  
м. Львів, 79006 
понеділок - вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.  
середа - четвер: 09.00 год. – 20.00 год.  
п‟ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09:00 – 16:00 год. 
телефон: 297-57-95 
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua 
http:// www.city-adm.lviv.ua  

2. Перелік документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок та 
спосіб їх подання 

1. Заява (додаток  до цієї інформаційної картки). 
  2. Акт обстеження балансоутримувача із 
зазначенням висновків щодо необхідності 
проведення поточного або капітального ремонту, 
реконструкції, технічного переобладнання об‟єкта 
оренди, а також відсутність коштів у 
балансоутримувача на здійснення відповідних 
покращень. 

3. * Затверджена у встановленому порядку 
проектно-кошторисна документація, виготовлена 
за рахунок орендаря до початку проведення робіт 
та складена у відповідності до норм ДБН Д.1.1.-1-
2000. 
 
 
* у разі здійснення капітального ремонту, 

реконструкції або технічного переобладнання 
об‟єкта оренди 

 
** надання даної адміністративної послуги 

можливе лише у разі діючого договору оренди 
орендаря (термін дії якого, зазначений у договорі 
оренди, не закінчився та укладений, 
переукладений після 07.06.2007). 
 

Пакет зазначених документів подається в ЦНАП 
особисто (в т. ч. уповноваженим представником 
суб‟єкта) або поштою. 

3. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір  
та порядок  
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 

Послуга безоплатна 
 

http://www.city-adm.lviv.ua/
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послугу 

4. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

20 календарних днів 
 
Строк дії згоди на здійснення капітального або 
поточного ремонтів, реконструкції, технічного 
переобладнання об‟єкта оренди – 6 місяців з 
моменту видачі листа-погодження.  

5. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Згода у формі листа-відповіді заявнику – у разі 
позитивного вирішення питання. 
 
Рішення про відмову у наданні дозволу 
доводиться до відома заявника у письмовій формі 
з посиланням на чинне законодавство з 
викладенням мотивів відмови, а також з 
роз‟ясненням порядку оскарження прийнятого 
рішення.  
Підстави для відмови в наданні адміністративної 
послуги: 
- відсутність документів, передбачених у п. 2., 
- неправильно оформлені документи. 

6. Можливі способи 
отримання відповіді  
(результату) 

Повідомлення про результат надсилається 
суб‟єкту звернення невідкладно у день  
надходження вихідного пакета документів до 
ЦНАП у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 
документів (телефоном, електронною поштою чи 
іншими засобами телекомунікаційного зв‟язку). 
 
Отримання результату – особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб‟єкта 
звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений 
законодавством України і прийнятний для суб‟єкта 
звернення. 

7. Акти законодавства, 
що регулюють 
порядок та умови 
надання 
адміністративної 
послуги 

1. Закон України “Про оренду державного та 
комунального майна”. 

2. Ухвала міської ради від 07.06.2007 № 897 
”Про врегулювання питань оренди майна 
територіальної громади м. Львова“ (зі змінами та 
доповненнями) 
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Додаток до інформаційної картки       
адміністративної послуги - надання згоди  
на здійснення капітального або поточного  
ремонтів, реконструкції, технічного  
переобладнання  
об‟єкта оренди 
 
 

Начальнику управління комунальної 
власності департаменту економічного розвитку  
Львівської міської ради 
                                                

_________________________________ 
 (прізвище, ім‟я, по батькові/назва юридичної особи) 

 _________________________________                  
                  (адреса для листування) 

                __________________________________ 

 Телефон __________________________ 

ЗАЯВА 

про надання згоди на здійснення капітального або поточного ремонтів, 

реконструкцію, технічне переобладнання об’єкта оренди 

Прошу надати згоду   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(на здійснення капітального або поточного ремонтів, реконструкцію, технічне переобладнання об‟єкта оренди – необхідне зазначити) 

 об‟єкта, що знаходиться за адресою: м. Львів, ___________________________ 

загальною площею _____________ кв.м відповідно до технічного паспорта від ____ 

______________ р. Інвентарний №_______________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 

№ договору оренди оренди ________________________________________ 

Обґрунтування мети, доцільності та підстав проведення відповідного виду 
робіт________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________  

Мета використання 

 __________________________________________________________________ 
(відповідно до методики розрахунку орендної плати, затвердженої ухвалою від 07.06.2007 № 897 

“Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. Львова“) 

 

 

____________             ____________________       “____“________ 20__ р.  
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          (підпис)                           (прізвище, ім‟я, по батькові)                                        (дата) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ –  
 

надання згоди на здійснення капітального або поточного ремонтів, реконструкції, 
технічного переобладнання об‟єкта оренди 

                                                      

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні  
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(виконує, 

бере 
участь, 

погоджує, 
затверджує 

тощо) 

Строки 
виконання 

етапів 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної 
послуги, перевірка 
комплектності, 
реєстрація у Центрі 
надання 
адміністративних послуг 
м. Львова 

Центр надання 
адміністративних  

послуг                 
м. Львова; 

адміністратор 

Виконує У день 
надходження 

2. Передача вхідного Загальний відділ Виконує У перший день  

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України 

“Про захист персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні 

дані, ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення реалізації 

адміністративно-правових відносин. 

“___“_____________ 20__ року                     _______________/______________ 
                  (дата)                                                              (підпис/прізвище, ініціали) 
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пакета документа 
відповідальному за 
діловодство (посада, 
прізвище, ім‟я, по 
батькові посадової 
особи або назва 
виконавчого органу) 

управління 
інформаційних 

послуг 
департаменту 

адміністративних 
послуг; 

спеціаліст 

з дня 
надходження 

 

3. Опрацювання вхідного 
пакету документів та 
розгляд заяви  

Контрольно-
інвентаризацій-

ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На третій день з 
дня 

надходження 

4. Обстеження об‟єкта 
оренди та його фото- 
фіксація (якщо 
обстеження не 
здійснювалось 
впродовж останніх 12 
місяців) 

Контрольно-
інвентаризацій-

ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На четвертий - 
шістнадцятий 

день з дня 
надходження 

5. Підготовка відповіді про 
надання згоди на 
здійснення капітального 
або поточного ремонтів, 
реконструкції, технічного 
переобладнання об‟єкта 
оренди та передача 
результату до Центру 
надання 
адміністративних послуг 
м. Львова 

Контрольно-
інвентаризацій-

ний відділ 
управління 

комунальної 
власності; 
спеціаліст 

Виконує На сімнадцятий- 
дев‟ятнадцятий 

день з дня 
надходження 

пакета 
документів 

6. Підготовка і надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор 

Виконує В 1-денний строк з 
дня отримання 

відповідного 
результату 

адміністративної 
послуги 

7. Видача результату 
адміністративної 
послуги 

Центр надання 
адміністративних 
послуг м. Львова; 

адміністратор  

Виконує У день особистого 
звернення особи, 

але не пізніше  
2-х місяців з дня 

надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної 
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послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 20 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги 
(передбачена законодавством України) 

20 
 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги після 
надходження документа, що підтверджує внесення плати за її 
видачу (передбачена законодавством України) 

Послуга 
безоплатна 

Механізм оскарження результату надання адміністративної 
послуги 

В 
адміністративно
му або у 
судовому 
порядку 

 
 

 


