
 

 

        ДЕРЖГЕОКАДАСТР 

     Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області 
 

                  Н А К А З  
 

06.12.2022       м. Тернопіль № 98 

 

 

Про затвердження інформаційних  

та технологічних карток адміністративних  

послуг, які надаються Головним управлінням 

 

У зв’язку із набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 

27.09.2022 № 1077 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 

щодо стимулювання меліорації земель»,  відповідно до статей 8, 9, 19 Закону 

України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18.08.2021 № 969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16.08.2014  № 523», наказу Держгеокадастру від 29.11.2022 

№ 365 «Про затвердження типових інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Державної 

служби з питань геодезії, картографії та кадастру», керуючись Положенням про 

Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, затвердженим  

наказом Держгеокадастру від 23.12.2021 № 603,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити такі, що додаються: 

1.1. Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Головним 

управлінням; 

1.2. Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Головним 

управлінням; 

1.3. Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Головним 

управлінням через центри надання адміністративних послуг; 

1.4. Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Головним 

управлінням через центри надання адміністративних послуг. 
 

2. Керівникам структурних підрозділів Управління надання адміністративних 

послуг Головного управління забезпечити: 

- подання інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, 

які надаються Головним управлінням через центри надання адміністративних 

послуг, до відповідних центрів надання адміністративних послуг, за місцем 

знаходження структурних підрозділів Головного управління; 

- розміщення інформаційних та технологічних  карток адміністративних 

послуг на інформаційних стендах в приміщеннях структурних підрозділів. 
 



3. Головному спеціалісту з взаємодії зі ЗМІ та громадськістю забезпечити 

розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які 

надаються Головним управлінням на офіційному веб-сайті та інформаційному 

стенді Головного управління. 
 

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Головного управління: 

від 27.07.2020 № 129 «Про затвердження Інформаційних та Технологічних 

карток адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням»; 

від 14.09.2020 № 149 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 29.09.2020 № 153 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 24.12.2020 № 206 «Про внесення змін до інформаційних карток 

адміністративних послуг затверджених наказом Головного управління від 

27.07.2020 № 129; 

від 10.02.2021 № 7 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 12.02.2021 № 9 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 18.03.2021 № 15 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 14.04.2021 № 27 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 24.05.2021 № 39 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 25.06.2021 № 48 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 28.07.2021 № 57 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 11.08.2021 № 62 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 01.10.2021 № 74 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 14.12.2021 № 84 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 

від 24.05.2022 № 45 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 

27.07.2020 № 129»; 
 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

Головного управління – начальника Управління надання адміністративних послуг 

Головного управління 

 

 

Начальник                                                                          Іван КУЗЬ 

 


