
 
 

        ДЕРЖГЕОКАДАСТР 

     Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області 
 

                  Н А К А З  
 

20.09.2021       м. Тернопіль 1353-ДК  

 

Про здійснення планового  

заходу державного нагляду 

(контролю) 
 

Відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України «Про 

державну експертизу землевпорядної документації», «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення 

про Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, 

затвердженого наказом Держгеокадастру від 12.11.2019 року № 285, Порядку 

функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 

387, Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) 

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 

рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 25.11.2020 року № 507, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Начальнику  управління землеустрою, використання та охорони земель 

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Ольшанській 

Тетяні Зіновіївні, заступнику начальника  управління – начальнику відділу  

землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області Прудиус Світлані Олександрівні та головному  

спеціалісту відділу державної землевпорядної експертизи  Головного 

управління Держгеокадастру у Тернопільській області Голуб Оксані 

Миколаївні здійснити з 04.10.2020 р. по 08.10.2020 р. плановий  захід  

державного  нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання 

Державним підприємством "Тернопільський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою", свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 

№ 00485517 від 04.11.2003 р. , м. Тернопіль, вул.  Лисенка, 20 а, вимог 

законодавства у сфері землеустрою. 

2. Відділу державної землевпорядної експертизи  підготувати посвідчення 

на проведення заходу державного нагляду (контролю). 



3.  Головному спеціалісту відділу державної землевпорядної експертизи   

Голуб  О.М. відомості про здійснення заходу державного нагляду (контролю) 

внести до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю) у строки, визначені законодавством. 

4. Матеріали єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються під 

час здійснення заходів державного нагляду (контролю), разом із доповідною 

запискою про результати проведення перевірки передати для зберігання  

Головному спеціалісту відділу державної землевпорядної експертизи  

Голуб О.М. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник                                                               Іван КУЗЬ  


