
   

 

   

 

Система обліку публічної інформації Головного управління Держгеокадастру  

у Хмельницькій області за 2019 рік 
 

Реєстраційні атрибути 

документа  
Готував Короткий зміст Підписав 

 № 

документа 

 Дата 

реєстрації 

1/0/13-19 03.01.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

2/0/13-19 04.01.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

3/0/13-19 04.01.2019 Фінансове управління Про тимчасове надання права першого підпису документів Василенко Василь 

Миколайович 

4/0/13-19 04.01.2019 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про деякі питання реалізації повноважень щодо розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення державної власності 

Василенко Василь 

Миколайович 

5/0/13-19 09.01.2019 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 20 грудня 2018 №195 Лобунько Антон 

Вікторович 

6/0/13-19 10.01.2019 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про деякі питання розгляду заяв, внутрішнього погодження проектів наказів з питань 

розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності 

Лобунько Антон 

Вікторович 

7/0/13-19 14.01.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 12.02.2018 року №23 

Лобунько Антон 

Вікторович 

8/0/13-19 14.01.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Лобунько Антон 

Вікторович 

9/0/13-19 15.01.2019 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 01.06.2016 №63 

Лобунько Антон 

Вікторович 

10/0/13-19 15.01.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Лобунько Антон 

Вікторович 

11/0/13-19 16.01.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

12/0/13-19 16.01.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про скасування наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області 

від 04.01.2019 року №2 

Лобунько Антон 

Вікторович 



   

 

   

 

13/0/13-19 17.01.2019 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

Про створення комісії із соціального страхування Лобунько Антон 

Вікторович 

14/0/13-19 21.01.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

15/0/13-19 21.01.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

16/0/13-19 21.01.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

17/0/13-19 21.01.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про скасування наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області 

від 20.10.2017 року №210 

Лобунько Антон 

Вікторович 

18/0/13-19 29.01.2019 Відділ роботи з персоналом Про перенесення робочих днів у 2019 році Василенко Василь 

Миколайович 

19/0/13-19 30.01.2019 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Новоушицького району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

20/0/13-19 30.01.2019 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Віньковецького району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

21/0/13-19 30.01.2019 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Деражнянського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

22/0/13-19 30.01.2019 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Летичівського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

23/0/13-19 30.01.2019 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 16.01.2018 №6 

Василенко Василь 

Миколайович 

24/0/13-19 30.01.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 21.09.2017 року №191 та від 11.10.2017 року №205 

Василенко Василь 

Миколайович 

25/0/13-19 05.02.2019 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 20 грудня 2018 року №195 Василенко Василь 

Миколайович 

26/0/13-19 06.02.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про призначення відповідальних осіб за внесення відомостей до ІАС з питань 

здійснення державного нагляду (контролю) щодо додержання субєктами 

господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної 

діяльності 

Василенко Василь 

Миколайович 

27/0/13-19 08.02.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

28/0/13-19 11.02.2019 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок, зарезервованих для 

учасників АТО 

Василенко Василь 

Миколайович 

29/0/13-19 11.02.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

30/0/13-19 15.02.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 28.12.2018 року №201 

Василенко Василь 

Миколайович 

31/0/13-19 15.02.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.12.2018 року №181 

Василенко Василь 

Миколайович 

32/0/13-19 15.02.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельної ділянки до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

33/0/13-19 15.02.2019 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про деякі питання здійснення заходів державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

34/0/13-19 15.02.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

35/0/13-19 18.02.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

36/0/13-19 20.02.2019 Сектор внутрішнього аудиту Про основні засади здійснення внутрішнього контролю в Головному управлінні 

Держгеокадастру у Хмельницькому області 

Василенко Василь 

Миколайович 

37/0/13-19 20.02.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 28.12.2018 року №201 

Примак Олег 

Сергійович 

38/0/13-19 22.02.2019 Фінансове управління Про введення в дію штатного розпису Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області на 2019 рік 

Василенко Василь 

Миколайович 

39/0/13-19 25.02.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.12.2018 року № 181 

Василенко Василь 

Миколайович 

40/0/13-19 26.02.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

41/0/13-19 27.02.2019 Сектор інформаційних технологій та 

захисту інформації 

Про службу захисту інформації в автоматизованій системі Державного земельного 

кадастру 

Василенко Василь 

Миколайович 

42/0/13-19 27.02.2019 Сектор інформаційних технологій та 

захисту інформації 

Про внесення змін до наказу від 05.01.2017 №2 "Про покладання обовязків керівника 

служби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 

системах 

Василенко Василь 

Миколайович 

43/0/13-19 06.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

44/0/13-19 06.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

45/0/13-19 06.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

46/0/13-19 06.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

47/0/13-19 06.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

48/0/13-19 11.03.2019 Сектор обліку земель Про затвердження уточненої індексної кадастрової карти Полонського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

49/0/13-19 11.03.2019 Сектор обліку земель Про затвердження уточненої індексної кадастрової карти Старосинявського району 

Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

50/0/13-19 11.03.2019 Сектор обліку земель Про затвердження уточненої індексної кадастрової карти Старокостянтинівського 

району Хмельницької області 

Василенко Василь 

Миколайович 

51/0/13-19 12.03.2019 Відділ землеустрою та охорони 

земель 

Про призначення відповідальних осіб Василенко Василь 

Миколайович 

52/0/13-19 12.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про визначення робочих місць посадових осіб Управління з контролю за 
використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

53/0/13-19 13.03.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподар- 

ського призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

54/0/13-19 13.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

55/0/13-19 13.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

56/0/13-19 13.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

57/0/13-19 13.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

58/0/13-19 13.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

59/0/13-19 13.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

60/0/13-19 13.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

61/0/13-19 13.03.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

62/0/13-19 13.03.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

63/0/13-19 18.03.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Лобунько Антон 

Вікторович 

64/0/13-19 18.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

65/0/13-19 18.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

66/0/13-19 18.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

67/0/13-19 18.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

68/0/13-19 18.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

69/0/13-19 18.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

70/0/13-19 18.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

71/0/13-19 19.03.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 13.12.2017 р №248 

Лобунько Антон 

Вікторович 

72/0/13-19 19.03.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Лобунько Антон 

Вікторович 

73/0/13-19 20.03.2019 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про визначення площі земельних ділянок Василенко Василь 

Миколайович 

74/0/13-19 20.03.2019 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 11.02.2019 року № 28 Василенко Василь 

Миколайович 

75/0/13-19 21.03.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

76/0/13-19 22.03.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

77/0/13-19 28.03.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 26.03.2018 р. № 47 

Василенко Василь 

Миколайович 

78/0/13-19 29.03.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про затвердження Плану роботи Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на ІІ квартал 

2019 року 

Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

79/0/13-19 01.04.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

80/0/13-19 01.04.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

81/0/13-19 04.04.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

82/0/13-19 10.04.2019 Загальний відділ Про призначення відповідальних осіб за ведення діловодства та контроль за 

виконанням документів у структурних підрозділах Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

83/0/13-19 11.04.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.12.2018 року №181 

Василенко Василь 

Миколайович 

84/0/13-19 12.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

85/0/13-19 12.04.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок сільськогосподар- 

ського призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

86/0/13-19 16.04.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.04.2019 р. № 81 

Василенко Василь 

Миколайович 

87/0/13-19 16.04.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 15.01.2019 року №10 та від 18.02.2019 №35 

Василенко Василь 

Миколайович 

88/0/13-19 16.04.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 26.02.2019 року №40 

Василенко Василь 

Миколайович 

89/0/13-19 18.04.2019 Відділ організаційного та 

господарського забезпечення 

Про введення в дію рішень колегії Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області від 12.04.2019 

Василенко Василь 

Миколайович 

90/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

91/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

92/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

93/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

94/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

95/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

96/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

97/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

98/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

99/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

100/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

101/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

102/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

103/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

104/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

105/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

106/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

107/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

108/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

109/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

110/0/13-19 18.04.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

111/0/13-19 19.04.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.12.2018 року №180 

Василенко Василь 

Миколайович 

112/0/13-19 22.04.2019 Сектор інформаційних технологій та 

захисту інформації 

Про тимчасову заборону використання автоматизованої системи класу "1" Василенко Василь 

Миколайович 

113/0/13-19 22.04.2019 Сектор інформаційних технологій та 

захисту інформації 

Про розгортання, проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації 

комплексної системи захисту інформації робочого місця державного кадастрового 

Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

реєстратора автоматизованої системи Державного земельного кадастру в Головному 

управлінні Держгеокадастру та його територіальних структурних підрозділах 

114/0/13-19 26.04.2019 Сектор інформаційних технологій та 

захисту інформації 

Про введення в промислову експлуатацію Василенко Василь 

Миколайович 

115/0/13-19 26.04.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

 

116/0/13-19 26.04.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про проведення повторних електронних земельних торгів Василенко Василь 

Миколайович 

117/0/13-19 26.04.2019 Відділ правового забезпечення Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, 

які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

118/0/13-19 02.05.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

119/0/13-19 02.05.2019 Управління землеустрою та охорони 

земель 
Про затвердження плану-графіку щодо врегулювання проблемних питань Лобунько Антон 

Вікторович 

120/0/13-19 06.05.2019 Сектор інформаційних технологій та 

захисту інформації 

Про виведення з промислової експлуатації програмно-апаратного комплексу 

попередньої обробки та перевірки відомостей, які підлягають внесенню до Державного 

земельного кадастру, захисту баз персональних даних та службової інформації (ПАК-

ДЗК) інвентарний номер 101460147 

Василенко Василь 

Миколайович 

121/0/13-19 07.05.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

122/0/13-19 11.05.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельних ділянок до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

123/0/13-19 13.05.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу держвного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

124/0/13-19 13.05.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 01.04.2019 року №80 

Василенко Василь 

Миколайович 

125/0/13-19 13.05.2019 Сектор звернень громадян та 

доступу до публічної інформації 

Про призначення відповідальних осіб Василенко Василь 

Миколайович 

126/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

127/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

128/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

129/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

130/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

131/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

132/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

133/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

134/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

135/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

136/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

137/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

138/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

139/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

140/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

141/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

142/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

143/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

144/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

145/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

146/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

147/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

148/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

149/0/13-19 15.05.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

150/0/13-19 16.05.2019 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про розроблення проектів землеустрою щодо консервації (шляхом заліснення) 

деградованих і малопродуктивних земель 

Василенко Василь 

Миколайович 

151/0/13-19 21.05.2019 Фінансове управління Про тимчасове надання права першого підпису документів Василенко Василь 

Миколайович 

152/0/13-19 21.05.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

153/0/13-19 23.05.2019 Відділ роботи з персоналом 
територіальних структурних 

підрозділів 

Про службове посвідчення працівника Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

154/0/13-19 24.05.2019 Управління персоналом Про внесення змін до посадових інструкцій працівників Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

155/0/13-19 24.05.2019 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 01.06.2016 №63 

Василенко Василь 

Миколайович 

156/0/13-19 28.05.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Лобунько Антон 

Вікторович 

157/0/13-19 30.05.2019 Сектор інформаційних технологій та 

захисту інформації 

Про введення в промислову експлуатацію Лобунько Антон 

Вікторович 

158/0/13-19 30.05.2019 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок зарезервованих для 

учасників АТО 

Лобунько Антон 

Вікторович 

159/0/13-19 31.05.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 17.10.2018 року №155 

Лобунько Антон 

Вікторович 

160/0/13-19 31.05.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про включення земельної ділянки до Переліку земельних ділянок сільськогосподар- 

ського призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Лобунько Антон 

Вікторович 

161/0/13-19 31.05.2019 Відділ інформаційного забезпечення 

державного земельного кадастру 

Про проведення стажування Лобунько Антон 

Вікторович 

162/0/13-19 05.06.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

163/0/13-19 05.06.2019 Управління персоналом Про затвердження положень про структурні підрозділи Лобунько Антон 

Вікторович 



   

 

   

 

164/0/13-19 06.06.2019 Відділ державної експертизи Про проведення вибіркової державної експертизи землевпорядної документації Лобунько Антон 

Вікторович 

165/0/13-19 06.06.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Лобунько Антон 

Вікторович 

166/0/13-19 06.06.2019 Сектор внутрішнього аудиту Про втрату чинності наказу Головного управління від 10.07.2017 №148 Лобунько Антон 

Вікторович 

167/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

168/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

169/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

170/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

171/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

172/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

173/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

174/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

175/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

176/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

177/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

178/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

179/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

180/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

181/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 



   

 

   

 

182/0/13-19 07.06.2019 Сектор внутрішнього аудиту Про визначення відповідальних осіб за здійснення координації управління ризиками у 

структурних підрозділах Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області 

Лобунько Антон 

Вікторович 

183/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

184/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

185/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

186/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

187/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

188/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

189/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

190/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

191/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

192/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

193/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

194/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

195/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

196/0/13-19 07.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

197/0/13-19 07.06.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Лобунько Антон 

Вікторович 

198/0/13-19 07.06.2019 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 17.01.2019 №13 

 

Лобунько Антон 

Вікторович 



   

 

   

 

199/0/13-19 12.06.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

200/0/13-19 12.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

201/0/13-19 12.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

202/0/13-19 13.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

203/0/13-19 13.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

204/0/13-19 13.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

205/0/13-19 13.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

206/0/13-19 13.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

207/0/13-19 13.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

208/0/13-19 13.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

209/0/13-19 13.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

210/0/13-19 13.06.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

211/0/13-19 20.06.2019 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про визначення площі земельних ділянок Василенко Василь 

Миколайович 

212/0/13-19 20.06.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

213/0/13-19 25.06.2019 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про внесення змін до наказу Головного управління від 30.05.2019 року №158 Василенко Василь 

Миколайович 

214/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

215/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

216/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

217/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

218/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

219/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

220/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

221/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

222/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

223/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

224/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

225/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

226/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

227/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

228/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

229/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

230/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

231/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

232/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

233/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

234/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

235/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

236/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

237/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

238/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

239/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

240/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

241/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

242/0/13-19 26.06.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

243/0/13-19 01.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про затвердження Плану роботи Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на ІІІ квартал 

2019 року 

Василенко Василь 

Миколайович 

244/0/13-19 01.07.2019 Управління персоналом Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 22.12.2016 № 142 

Василенко Василь 

Миколайович 

245/0/13-19 01.07.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового захожу державного нагляду (контрою) Василенко Василь 

Миколайович 

246/0/13-19 01.07.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змфн до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 15.01.2019 року №10 

Василенко Василь 

Миколайович 

247/0/13-19 03.07.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок сільськогосподар- 

ського призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

248/0/13-19 04.07.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок сільськогосподар- 

ського призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

249/0/13-19 04.07.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 28.12.2018 р. № 201 

Василенко Василь 

Миколайович 

250/0/13-19 05.07.2019 Відділ державної експертизи Про проведення вибіркової державної експертизи землевпорядної документації Василенко Василь 

Миколайович 

251/0/13-19 09.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про визначення робочих місць посадових осіб Управління з контролю за 

використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

252/0/13-19 09.07.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 18.03.2019 р. № 63 

Василенко Василь 

Миколайович 

253/0/13-19 15.07.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

254/0/13-19 15.07.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.12.2018 р №181 

Василенко Василь 

Миколайович 

255/0/13-19 17.07.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок сільськогосподар- 

ського призначення, права на які пропонуються до продажу на земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

256/0/13-19 18.07.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 12.04.2019 р. № 85 

Василенко Василь 

Миколайович 

257/0/13-19 18.07.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 18.02.2019 р. № 35 

Василенко Василь 

Миколайович 

258/0/13-19 18.07.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 12.04.2019 р. № 85 

Василенко Василь 

Миколайович 

259/0/13-19 26.07.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

260/0/13-19 29.07.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 
Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

261/0/13-19 29.07.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

262/0/13-19 30.07.2019 Відділ державної експертизи Про проведення вибіркової державної експертизи землевпорядної документації Василенко Василь 

Миколайович 

263/0/13-19 31.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

264/0/13-19 31.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

265/0/13-19 31.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

266/0/13-19 31.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

267/0/13-19 31.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

268/0/13-19 31.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

269/0/13-19 31.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

270/0/13-19 31.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

271/0/13-19 31.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

272/0/13-19 31.07.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

273/0/13-19 06.08.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

274/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

275/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

276/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

277/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

278/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

279/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

280/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

281/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

282/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

283/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

284/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

285/0/13-19 07.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

286/0/13-19 08.08.2019 Сектор внутрішнього аудиту Про затвердження плану заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків, 

врахування та впровадження пропозицій, наданих Державною аудиторською службою 

України за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних 

програм Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру за 

період 2016-2018 років 

Василенко Василь 

Миколайович 

287/0/13-19 09.08.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держземагентства у Хмельницькій 

області від 26.01.2015 року №4 

Василенко Василь 

Миколайович 

288/0/13-19 09.08.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Василенко Василь 

Миколайович 

289/0/13-19 13.08.2019 Юридичне управління Про затвердження плану заходів Головного управління з участі у проведенні у 2019 

році Всеукраїнського тижня права 

Василенко Василь 

Миколайович 

290/0/13-19 13.08.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 22.03.2019 р. № 76 

Василенко Василь 

Миколайович 

291/0/13-19 13.08.2019 Сектор звернень громадян та 

доступу до публічної інформації 

Про Громадську приймальню Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області 

Василенко Василь 

Миколайович 

292/0/13-19 13.08.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 05.12.2018 р. № 183 

Василенко Василь 

Миколайович 

293/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

294/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

295/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

296/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

297/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

298/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

299/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

300/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

301/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

302/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

303/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

304/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

305/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

306/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

307/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

308/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

309/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

310/0/13-19 14.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

311/0/13-19 14.08.2019 Фінансове управління Про тимчасове надання права першого підпису документів Василенко Василь 

Миколайович 

312/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

313/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

314/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

315/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

316/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

317/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

318/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

319/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

320/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

321/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

322/0/13-19 15.08.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

323/0/13-19 22.08.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.12.2018 року № 181 

Василенко Василь 

Миколайович 

324/0/13-19 27.08.2019 Загальний відділ Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.10.2017р. №200 

Лобунько Антон 

Вікторович 

325/0/13-19 27.08.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 05.12.2018 року № 184 

Лобунько Антон 

Вікторович 

326/0/13-19 03.09.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

327/0/13-19 03.09.2019 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок зарезервованих для 

учасників АТО 

Лобунько Антон 

Вікторович 

328/0/13-19 05.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

329/0/13-19 05.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

330/0/13-19 05.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

331/0/13-19 05.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

332/0/13-19 05.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

333/0/13-19 05.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

334/0/13-19 05.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

335/0/13-19 05.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Лобунько Антон 

Вікторович 

336/0/13-19 11.09.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

337/0/13-19 11.09.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

338/0/13-19 11.09.2019 Відділ державної експертизи Про призначення відповідальних осіб за внесення відомостей до ІАС з метою 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою 

Василенко Василь 

Миколайович 

339/0/13-19 12.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до  наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 26.07.2018 р. № 111 

Василенко Василь 

Миколайович 

340/0/13-19 12.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до  наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 26.03.2018 р. № 47 

Василенко Василь 

Миколайович 

341/0/13-19 12.09.2019 Управління адміністративно- 

організаційного забезпечення 

Про затвердження Інструкції з діловодства в Головному управлінні Держгеокадастру у 

Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

342/0/13-19 12.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 21.03.2019 року №75 

Василенко Василь 

Миколайович 

343/0/13-19 12.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.12.2018 року №180 

Василенко Василь 

Миколайович 

344/0/13-19 13.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 24.10.2014 р. №63 

Василенко Василь 

Миколайович 

345/0/13-19 13.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 20.10.2014 р. №61 

Василенко Василь 

Миколайович 

346/0/13-19 13.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 29.03.2016 р. №34 

Василенко Василь 

Миколайович 

347/0/13-19 18.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

348/0/13-19 18.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

349/0/13-19 20.09.2019 Сектор аукціонної діяльності Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 20.07.2018 р. № 106 

Василенко Василь 

Миколайович 

350/0/13-19 20.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 25.05.2018 р. № 75 

Василенко Василь 

Миколайович 

351/0/13-19 20.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 21.12.2018 р. № 199 

Василенко Василь 

Миколайович 

352/0/13-19 20.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 20.07.2018 р. № 106 

Василенко Василь 

Миколайович 

353/0/13-19 20.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 07.05.2019 р. № 121 

Василенко Василь 

Миколайович 

354/0/13-19 25.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 11.10.2017 року №205 

Лобунько Антон 

Вікторович 

355/0/13-19 25.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 13.11.2015 року №92 

Лобунько Антон 

Вікторович 



   

 

   

 

356/0/13-19 25.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 04.12.2018 року №180 

Лобунько Антон 

Вікторович 

357/0/13-19 25.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 15.01.2019 року №10 

Лобунько Антон 

Вікторович 

358/0/13-19 25.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 11.05.2019 року №122 

Лобунько Антон 

Вікторович 

359/0/13-19 25.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельної ділянки з Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Лобунько Антон 

Вікторович 

360/0/13-19 25.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, права на які пропонуються до продажу на 

земельних торгах 

Лобунько Антон 

Вікторович 

361/0/13-19 25.09.2019 Сектор звернень громадян та 

доступу до публічної інформації 

Про затвердження Графіка прийому громадян керівниками (працівниками) структурних 

підрозділів Головного управління 

Лобунько Антон 

Вікторович 

362/0/13-19 25.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 15.01.19 №10 

Лобунько Антон 

Вікторович 

363/0/13-19 25.09.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 21.09.17 №191 та від 26.12.17 №257 

Лобунько Антон 

Вікторович 

364/0/13-19 27.09.2019 Управління персоналом Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

365/0/13-19 30.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

366/0/13-19 30.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

367/0/13-19 30.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

368/0/13-19 30.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

369/0/13-19 30.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

370/0/13-19 30.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

371/0/13-19 30.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

372/0/13-19 30.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

373/0/13-19 30.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

374/0/13-19 30.09.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

375/0/13-19 01.10.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 13.12.2017 №248 та від 28.12.2018 №201 

Василенко Василь 

Миколайович 

376/0/13-19 01.10.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 05.12.2018 №183 

Василенко Василь 

Миколайович 

377/0/13-19 01.10.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 23.09.2015 №70 

Василенко Василь 

Миколайович 

378/0/13-19 01.10.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 11.10.2017 №205 

Василенко Василь 

Миколайович 

379/0/13-19 01.10.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 01.11.2018 №163 

Василенко Василь 

Миколайович 

380/0/13-19 01.10.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказів Головного управління Держземагентства у Хмельницькій 

області від 31.10.2014 №68 

Василенко Василь 

Миколайович 

381/0/13-19 03.10.2019 Фінансове управління Про тимчасове надання права першого підпису документів Василенко Василь 

Миколайович 

382/0/13-19 04.10.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

383/0/13-19 04.10.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

384/0/13-19 07.10.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про затвердження плану роботи Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на ІV квартал 

2019 року 

Лобунько Антон 

Вікторович 

385/0/13-19 07.10.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки Лобунько Антон 

Вікторович 

386/0/13-19 09.10.2019 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних кадастрових карт Старокостянтинівського 

району та м.Старокостянтинів Хмельницької області 

Лобунько Антон 

Вікторович 

387/0/13-19 16.10.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

388/0/13-19 17.10.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

389/0/13-19 17.10.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 



   

 

   

 

390/0/13-19 17.10.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

391/0/13-19 17.10.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

392/0/13-19 17.10.2019 Управління адміністративно-

організаційного забезпечення 

Про деякі питання організації діловодства Василенко Василь 

Миколайович 

393/0/13-19 24.10.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

394/0/13-19 25.10.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про усунення порушень, виявлених під час проведення планового(позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Василенко Василь 

Миколайович 

395/0/13-19 30.10.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

396/0/13-19 30.10.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 
Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

397/0/13-19 30.10.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 
Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

398/0/13-19 31.10.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

399/0/13-19 01.11.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Василенко Василь 

Миколайович 

400/0/13-19 01.11.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Василенко Василь 

Миколайович 

401/0/13-19 01.11.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Василенко Василь 

Миколайович 

402/0/13-19 01.11.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Василенко Василь 

Миколайович 

403/0/13-19 05.11.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду(контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

404/0/13-19 05.11.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду(контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

405/0/13-19 05.11.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду(контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

406/0/13-19 05.11.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду(контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

407/0/13-19 05.11.2019 Відділ організації, планування та Про здійснення позапланового заходу державного нагляду(контролю) Василенко Василь 



   

 

   

 

аналізу інспекторської діяльності Миколайович 

408/0/13-19 05.11.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду(контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

409/0/13-19 05.11.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду(контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

410/0/13-19 05.11.2019 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про створення комісії з обстеження в натурі (на місцевості) деградованих та 

малопродуктивних земель державної власності 

Василенко Василь 

Миколайович 

411/0/13-19 07.11.2019 Відділ правового забезпечення Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, 

які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області 

Василенко Василь 

Миколайович 

412/0/13-19 08.11.2019 Відділ державного геодезичного 

нагляду 

Про усунення порушень, виявлених під час проведення планового(позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

 

Василенко Василь 

Миколайович 

413/0/13-19 08.11.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 
Про утворення комісії для проведення перевірки Василенко Василь 

Миколайович 

414/0/13-19 12.11.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 
Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

415/0/13-19 14.11.2019 Управління землеустрою та охорони 

земель 

Про розроблення проектів землеустрою щодо консервації деградованих і 

малопродуктивних земель 

Василенко Василь 

Миколайович 

416/0/13-19 19.11.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Пров регулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

417/0/13-19 21.11.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу лержавного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

418/0/13-19 21.11.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

419/0/13-19 21.11.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

420/0/13-19 22.11.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду(контрою) Василенко Василь 

Миколайович 

421/0/13-19 22.11.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

422/0/13-19 26.11.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Василенко Василь 

Миколайович 

423/0/13-19 27.11.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

424/0/13-19 28.11.2019 Сектор запобігання та виявлення Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 



   

 

   

 

корупції Миколайович 

425/0/13-19 28.11.2019 Управління адміністративно-

організаційного забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області від 17.10.2019 р. №392 

Василенко Василь 

Миколайович 

426/0/13-19 03.12.2019 Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів Василенко Василь 

Миколайович 

427/0/13-19 06.12.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

428/0/13-19 06.12.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Василенко Василь 

Миколайович 

429/0/13-19 10.12.2019 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок зарезервованих для 

учасників АТО 

Способ Олег 

Олексійович 

430/0/13-19 13.12.2019 Управління персоналом Про надання права першого та другого підпису документів Способ Олег 

Олексійович 

431/0/13-19 13.12.2019 Відділ розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення 

Про деякі питання реалізації повноважень щодо розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення державної власності 

Способ Олег 

Олексійович 

432/0/13-19 23.12.2019 Відділ ринку та оцінки земель Про внесення змін до наказу Способ Олег 

Олексійович 

433/0/13-19 23.12.2019 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 
Про надання права застосування електронного підпису Способ Олег 

Олексійович 

434/0/13-19 28.12.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 
Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Способ Олег 

Олексійович 

435/0/13-19 28.12.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Способ Олег 

Олексійович 

436/0/13-19 28.12.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Способ Олег 

Олексійович 

437/0/13-19 28.12.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Способ Олег 

Олексійович 

438/0/13-19 28.12.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Способ Олег 

Олексійович 

439/0/13-19 28.12.2019 Відділ організації, планування та 

аналізу інспекторської діяльності 

Про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) Способ Олег 

Олексійович 

 


