
 

Інструкція щодо авторизації користувачів 
для використання електронних сервісів 
Львівської міської ради    

 

 Шановні львів’яни, у даній інструкції наведено опис найбільш 

популярних банківських систем ідентифікації або ЕЦП (електронних 

цифрових підписів), необхідних для авторизації користувачів при 

використанні електронних сервісів Львівської міської ради. 
 

 АВТОРИЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОЩАДБАНК ID 
(при наявності банківської карточки Ощадбанку) 

 

1. Виберіть значок Ощадбанк Bank ID зі списку банківських систем. 
 

 
 

2. Виберіть «Ощадбанк» зі списку банків. 
 

 
 

3. Вкажіть номер своєї банківської картки та натисніть «Увійти». 
 

 
 

4. Вам на мобільний (той який було вказано при одержані Вашої 

карточки) прийде код підтвердження. Введіть його. 
 

 
 

6. Натисніть кнопку «Підтвердити». 
 

 



 

АВТОРИЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИВАТБАНК ID 
(при наявності банківської карточки Приватбанку) 

 

1. Виберіть значок Bank ID зі списку банківських систем. 
 

 
 

2. Виберіть ПриватБанк у списку каналів ідентифікації по банках. 
 

 
 

3. У тому випадку, якщо Ви зареєстровані у системі «Прива24», 

вкажіть номер свого мобільного телефону, пароль для входу та 

натисніть кнопку «Увійти». Якщо ж Ви не зареєстровані у цій       

системі, тоді Вам необхідно пройти реєстрацію, натиснувши на 

кнопку «Зареєструватися». 
 

 



4. Введіть пароль із СМС, який прийшов на Ваш мобільний телефон, 

та натисніть кнопку «Підтвердити». 
 

 
 

АВТОРИЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ  

ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ 
 

1. Виберіть «Користувач ЦСК» зі списку наявних систем. 
 

 
 

2. Виберіть тип ЦСК (центр сертифікації ключів). 
 

 



3. Завантажте цифровий ключ, натиснувши кнопку «Обрати». 

 

 
 

Зверніть увагу, що цифровий ключ зазвичай має назву “Key-6” 

та зберігається у файлі із розширенням *.dat. 

 

  
 

4. Після цього необхідно здійснити зчитування паролю захисту 

ключа. Для цього, Вам необхідно ввести особистий пароль, який Ви 

отримували при одержанні ЕЦП (електронного цифрового підпису), 

після чого натиснути на кнопку «Зчитати». 
 

 

 

АВТОРИЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ  

ІНШОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

1. Зверніть увагу, що в даній інструкції було наведено банківські 

системи, які найбільше використовуються. Якщо у Вас є платіжна 

карточка іншого (не вказаного вище) банку, яка підтримує систему  

BankID, тоді Ви також можете авторизуватися з її допомогою, 

вибравши значок BankID зі списку банківських систем. 

 

 



2. Далі натисніть по «всі Банки» у списку каналів ідентифікації по 

банкам. 
 

 
 

3. Після цього, у Вас відкриється список усіх наявних на даний 

момент банків України, які дозволяють здійснювати авторизацію 

(даний список часто поповнюється новими банками, тому слідкуйте 

за оновленнями). Серед цього списку, Вам необхідно вибрати банк, 

до якого належить Ваша платіжна карточка. 
 

 
 

4. Далі необхідно слідувати інструкціям, які буде надавати Вам 

система. Зверніть увагу, що ці інструкції не сильно відрізнятимуться 

від тих, які були описані вище, для таких банківських систем, як 

Ощадбанк та Приватбанк. 
 

 Вітаємо! Ви дізналися про можливості авторизації 

користувачів при використанні сервісів ЛМР  
Розробив: Сінкевич Олексій (НЛТУ України) 


