
Структурні підрозділи  

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області 

 

Назва структурного 

підрозділу 

Посада Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Телефон, електронна адреса 

Керівництво Начальник ВАСИЛЕНКО 

Василь 

Миколайович 

(038 2)72-63-93 
khmelnytskyі@land.gov.ua 

Перший заступник 

начальника 

-  

Заступник 

начальника - 

начальник 

Управління 

надання 

адміністративних 

послуг 

ЛАНЕВИЧ Олена 

Михайлівна 

 
(038 2)72-63-93 

khmelnytskyі@land.gov.ua 

Заступник 

начальника - 

начальник 

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

ДОРОФЕЄВА 

Наталія Іванівна 

 
 

(038 2)72-63-93 
khmelnytskyі@land.gov.ua 

Управління 

державного земельного 

кадастру 

Начальник 

управління 

СПОСОБ Олег 

Олексійович 

(038 2)67-26-85 

khm_kadastreestr@land.gov.ua 

Відділ інформаційного 

забезпечення 

державного земельного 

кадастру та обліку 

земель 

Заступник 

начальника 

управління – 

начальник відділу 

МАЛЮТА 

Лілія Василівна 

(038 2)67-26-85 

khm_kadastreestr@land.gov.ua 

Заступник 

начальника 

відділу 

ПЕРЧУК 

Оксана 

Павлівна 

(038 2)67-26-85 

khm_kadastreestr@land.gov.ua 

Відділ методологічного 

забезпечення ведення 

державного земельного 

кадастру та розгляду 

скарг на рішення, дії та 

бездіяльність державних 

кадастрових 

реєстраторів 

Начальник відділу КОВАЛЬЧУК 

Юрій 

Сергійович 

(038 2)67-26-85 

khm_kadastreestr@land.gov.ua 

Управління надання 

адміністративних 

послуг 

   

Відділ № 1 Заступник 

начальника 

управління – 

начальник відділу 

ПЛАХТІЙ 

Володимир 

Миколайович 

(0382)67-01-64 
hm.admin.poslygi.viddil1@land.gov.ua 

Заступник 

начальника 

відділу  

СОЛТИС 

Наталія 

Михайлівна 

(0382)67-01-64 
hm.admin.poslygi.viddil1@land.gov.ua  

Сектор № 1 Завідувач сектору РОЖИК Іван 

Борисович 

(0382)67-01-64 
hm.admin.poslygi.viddil1@land.gov.ua 

Сектор № 2 Завідувач сектору -  
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Сектор № 3 Завідувач сектору ВОЛОШИН 

Руслан 

Володимирович 

(0382)67-01-64 
hm.admin.poslygi.viddil1@land.gov.ua 

Відділ № 2 Заступник 

начальника 

управління – 

начальник відділу 

ЛОБУНЬКО 

Антон 

Вікторович 

(03849)3-07-60 

hm.admin.poslygi.viddil2@land.gov.ua 

Заступник 

начальника 

відділу 

БАЗИШИН 

Олександр 

Васильович 

(03849)3-07-60 

hm.admin.poslygi.viddil2@land.gov.ua 

Відділ № 3 Начальник відділу ЛАНОВИЙ 

Роман 

Дмитрович 

(03840)4-03-16 

hm.admin.poslygi.viddil3@land.gov.ua 

Заступник 

начальника 

відділу 

ЛОЗОВА 

Лариса 

Вікторівна 

(03840)4-03-16 

hm.admin.poslygi.viddil3@land.gov.ua 

Сектор аналітично-

організаційного 

забезпечення 

Завідувач сектору НЕСТЕРЕНКО 

Людмила 

Олегівна 

(038 2)67-26-32 

hm.analytics@land.gov.ua 

Управління 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

Начальник 

управління   

ЗЯТЮК Наталія 

Анатоліївна 

(038 2)72-30-80 
khm_zemleustryi@land.gov.ua 

Відділ землеустрою та 

охорони земель 

Начальник відділу  ГУДЗЯК 

Олександр 

Васильович 

(038 2)72-30-80 
khm_zemleustryi@land.gov.ua 

Відділ використання 

земель 

сільськогосподарського 

призначення 

Заступник 

начальника 

управління – 

начальник відділу 

-  

Управління з 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

   

Відділ державного 

контролю за 

додержанням 

земельного 

законодавства та 

оперативного 

реагування 

Заступник 

начальника 

управління – 

начальник відділу 

БАРАБАШ 

Андрій 

Леонідович 

 
 

(038 2)67-26-32 

khm.ins@land.gov.ua 

 

Відділ планування, 

методичного 

забезпечення та аналізу 

інспекційної діяльності 

Начальник відділу -  

Сектор державного 

контролю за 

використанням та 

охороною земель № 1 

Завідувач сектору -  

Сектор державного 

контролю за 

використанням та 

охороною земель № 2 

Завідувач сектору ІВАСИШИНА 

Оксана Юріївна 

(038 2)67-26-32 

khm.ins@land.gov.ua 

Сектор державного 

контролю за 

Завідувач сектору КУХАРЧУК 

Ольга 

Миколаївна 

(038 2)67-26-32 

khm.ins@land.gov.ua 
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використанням та 

охороною земель № 3 

Сектор державного 

геодезичного нагляду 

Завідувач сектору -  

Фінансове управління 

Начальник 

управління – 

головний 

бухгалтер 

ЧІНІК Марія 

Іванівна 

(038 2)72-33-42 
khm_buhgalteria@land.gov.ua 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Заступник 

начальника 

управління – 

начальник відділу 

-  

Відділ планувань та 

закупівель 

Начальник відділу ДЖУМА Олег 

Васильович 

(038 2)72-33-42 
khm_buhgalteria@land.gov.ua 

Юридичне управління Начальник 

управління 

-  

Відділ представництва в 

судах та інших органах 

Начальник відділу КОРУНЯК 

Лілія Василівна 

(038 2) 67-17-32 
khm_yurzem@land.gov.ua 

Відділ правовової та 

договірної роботи 

Заступник 

начальника 

управління – 

начальник відділу 

ЦИГАНЮК 

Ігор 

Миколайович 

(038 2) 67-17-32 
khm_yurzem@land.gov.ua 

Управління 

персоналом 

Начальник 

управління 

ОЛІЙНИК 

Лариса Іванівна 

(038 2)72-33-44 
khm_kadry@land.gov.ua 

Відділ з питань 

проходження державної 

служби 

Заступник 

начальника 

управління – 

начальник відділу 

ЩЕСНЯК 

Ольга 

Анатоліївна 

(038 2)72-33-44 
khm_kadry@land.gov.ua 

Відділ оцінювання та 

професійного розвитку 

Начальник відділу БІЛОУС Ольга 

Ігорівна 

(038 2)72-33-44 
khm_kadry@land.gov.ua 

Відділ організаційного 

забезпечення та 

документообігу 

Начальник відділу ЯВОРСЬКА 

Тетяна Олегівна 

(038 2)72-64-54 
khm_dokument@land.gov.ua 

Заступник 

начальника 

відділу 

ГРОЗДЄВА 

Ірина 

Анатоліївна 

(038 2)72-64-54 
khm_dokument@land.gov.ua 

Сектор контролю Завідувач сектору ГАЛИШУК 

Вадим 

Васильович 

(038 2)72-64-54 

khm_dokument@land.gov.ua 

Сектор матеріально-

технічного 

забезпечення 

Завідувач сектору БОЖУК Олег 

Сергійович 

 

Відділ ринку та оцінки 

земель 

Начальник відділу ДАЦКОВА 

Софія 

Михайлівна 

(038 2)67-07-66 

khm_rynok@land.gov.ua 

Заступник 

начальника 

відділу 

-  

Сектор інформаційних 

технологій та захисту 

інформації 

Завідувач сектору ФЕДЧЕНКО 

Сергій 

Олександрович 

 

khm_ittzi@land.gov.ua 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Завідувач сектору ОСИПЕНКО 

Тетяна 

Василівна 

(038 2)67-28-66 
khm_korup@land.gov.ua 

Сектор за зверненнями 

громадян та доступу до 

публічної інформації 

Завідувач сектору  ПОБЕРЕЖНА 

Тетяна 

Анатоліївна 

(038 2)72-64-54 
khm.zvg@land.gov.ua 
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(декретна 

відпустка) 

Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ та 

громадськістю 

 

ОНИЩУК 

Ольга 

Олександрівна 

(декретна 

відпустка) 

(038 2)72-63-93 
khm_zmi@land.gov.ua 

 

 

Головний спеціаліст з внутрішнього 

аудиту 

ЦЕСЛІЦЬКА 

Оксана 

Миколаївна 

(038 2)72-33-42 

km.tseslitska.o@land.gov.ua 

Головний спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи 

-  
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