
Звіт  щодо стану здійснення заходів державного нагляду (контролю) 

щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у 

сфері використання та охорони земель Управлінням з контролю за 

використанням та охороною земель Головного управління 

Держгеокадстру у Хмельницькій області за 2019 рік 

 

Відповідно до вимог Земельного кодексу України, Законів України « Про 

державний контроль за використанням та охороною земель», « Про основні 

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

Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною 

службою України  з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік, 

затвердженого наказом Держгеокадастру від 30.11.2018 №223, державними 

інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною 

земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель у 

Хмельницькій області впродовж 2019 року проводились планові заходи 

державног нагляду ( контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання 

області вимог законодавства у сфері використання та охорони земель. 

За результатами  проведених перевірок   згідно річного плану здійснення 

заходів державного нагляду ( контролю) Державною службою України  з питань 

геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік виявлено 352 порушення на 

загальній  площі 241236,90 га, вчинених суб’єктами господарювання  в процесі 

здійснення господарської діяльності. З метою вжиття заходів інспекторського 

реагування для усунення виявлених порушень, складено 147 протоколів про 

адміністративні правопорушення, порушникам вручено 263 приписи про 

усунення  порушень (з них 106 – повторно), винесено 96 постанов про 

накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів. 

Внаслідок вжиття заходів інспекторського впливу щодо виявлених 

порушень земельного законодавства, усунуто 67 порушень на площі 6749,34. 

  



 

Звіт  щодо стану здійснення заходів державного нагляду (контролю)  

щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у 

сфері використання та охорони земель Управлінням з контролю за 

використанням та охороною земель Головного управління 

Держгеокадстру у Хмельницькій області за 2020 рік 

  

Згідно Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) 

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на  

2020 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 26.11.2019 №306, 

впродовж 2020 року за результатами проведених перевірок виявлено 89 

порушень на загальній площі 24003,94 га, вчинених суб’єктами господарювання 

в процесі здійснення господарської діяльності. З метою вжиття заходів 

інспекторського впливу для усунення виявлених порушень, складено 50 

протоколів про адміністративні правопорушення, порушникам вручено 86 

приписів про усунення порушень та винесено 28 постанов про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді штрафів. 

Під час проведення перевірок дотримано вимоги встановлені Законом 

України від 17.03.2020 №530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». 
 


