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               ДЕРЖГЕОКАДАСТР 

Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області 
вул. Лисенка, 20а, м. Тернопіль, 46021, тел. (0352) 52-23-49, факс (03522 52-23-49 

E-mail: ternopil@land.gov.ua  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

____________№__________________________На_____________________від____________ 

 

                  Н А К А З  
про усунення порушень, виявлених під час проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою 

 

11.10.2021        № 1463-ДК 

 

Відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», «Про землеустрій»,  Положення про 

Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, та на підставі  

Акта складеного за результатами проведення планового заходу державного 

нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері землеустрою 
(назва акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), щодо додержання суб'єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері господарської діяльності) 

 

від 08 
 

жовтня 20 21 року    №1353/0/92-21/0001АП/02/01/-21 щодо 
 

Державного підприємства "Тернопільський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою",   директор   Шмігель Андрій Борисович  
(найменування суб'єкта  господарювання, прізвище, ім'я, по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - 

підприємця, діяльність якого (якої) перевірялася) 

 

здійснено плановий захід державного нагляду (контролю) - перевірку 
(тип та форма заходу державного нагляду (контролю)) 

здійснено начальником  управління землеустрою, використання та  

охорони земель Ольшанською Тетяною Зіновіївною, заступником начальника 

управління – начальником  відділу   землеустрою  та охорони земель Прудиус 

Світланою  Олександрівною,  головним  спеціалістом  відділу  державної   

землевпорядної експертизи Голуб  Оксаною  Миколаївною 
 (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб органу державного нагляду (контролю)) 

 

 

за участю директора Державного підприємства "Тернопільський науково - 

дослідний та проектний інститут землеустрою"     Шмігеля Андрія   Борисович 

                                              (посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які брали участь у здійсненні заходу) 
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НАКАЗУЮ: 
 

1. Директору  Державного підприємства "Тернопільський науково – дослідний та    

  проектний інститут землеустрою"     Шмігелю  Андрію  Борисовичу 
 (найменування суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я, по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - 

підприємця, діяльність якого (якої) перевірялася) 
усунути виявлені порушення, зазначені у акті складеному за результатами  

проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання  

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою  

від 08 жовтня 2021 року № 1353/0/92-21/0001АП/02/01/-21 
 (реквізити акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), щодо додержання суб'єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері господарської діяльності)  

до 05  листопада 2021  року.  

 

2. Інформацію про усунення порушень надати на адресу Головного управління  

Держгеокадастру у Тернопільській області: вул.  Лисенка, 20 а, м. Тернопіль, 46002   

у письмовій  формі  до  05  листопада  2021 року. 
 

 

  Начальник      Іван КУЗЬ 

 
(посада)  

(місце підпису, печатки)  
(ініціал прізвище) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


