
 № документа
 Дата 

реєстрації

Вид 

документа 

 Найменування 

відповідального 

підрозділу

Короткий зміт 

1/0/7-18 02.01.2018 9:00:48наказ 

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про впорядкування відомостей ДЗК

2/0/7-18 05.01.2018 11:39:46наказ 
Управління 

персоналом

про визнання наказу таким, що втратив 

чинність

3/0/7-18 09.01.2018 15:25:54наказ 

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

4/0/7-18 17.01.2018 11:43:59наказ 
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ 

призначення державної власності до 

переліку права оренди на які може бути 

реалізовано на земельних торгах

5/0/7-18 17.01.2018 11:49:43наказ 
Управління 

персоналом
про внесення змін до наказу ГУ

6/0/7-18 19.01.2018 16:19:56наказ 
Управління 

персоналом
про термін дії наказів

7/0/7-18 30.01.2018 17:15:21наказ 
Управління 

персоналом

про введення в дію штатного розпису ГУ 

Дуржгеокадастру у Вінницькій області

8/0/7-18 31.01.2018 16:40:45наказ 
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державнної власності до переліку права 

оренди на які може бути реалізовано на 

земельних торгах

9/0/7-18 02.02.2018 11:33:58наказ 
Відділ планування 

та закупівель

про надання права підпису фінансових 

документів

10/0/7-18 06.02.2018 8:50:01наказ 

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про деякі питання організації діловодства

11/0/7-18 07.02.2018 13:55:40наказ 
Відділ ринку та 

оцінки земель

про анулювання результатів земельних 

торгів

12/0/7-18 08.02.2018 14:35:59наказ 

Відділ організації, 

планування та 

аналізу 

інспекторської 

діяльності

про затвердження орієнтовного плану 

роті

13/0/7-18 09.02.2018 9:58:05наказ 
Відділ державної 

експертизи 

про проведення вибіркової державної 

експертизи землевпорядної документації

14/0/7-18 09.02.2018 14:00:39наказ 

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

15/0/7-18 21.02.2018 12:07:26наказ 
Управління 

персоналом

про оповіщення військовозабов'язаних і 

призовників

16/0/7-18 23.02.2018 9:08:11наказ 
Управління 

персоналом
Щодо прибуття у військомат Співак О.М.

Система обліку публічної інформації 

2018 рік 

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області 



17/0/7-18 26.02.2018 14:47:52наказ 
Сектор кадрової 

політики 

Результати звірки по веденню 

військового обліку з Бершадським РВК: 

Ткачук В.В., Чвертко Роман Петрович, 

Римський Михайло В'ячеславович, 

Плахотнюк Олександр Миколайович 

18/0/7-18 01.03.2018 9:29:46наказ 
Відділ планування 

та закупівель

про надання права підпису фінансових 

документів 

19/0/7-18 05.03.2018 15:16:37наказ 
Управління 

персоналом
про зміни у складі конкурсної комісії

20/0/7-18 07.03.2018 11:22:22наказ 
Сектор кадрової 

політики 

Щодо прибуття до військомату Сінного 

Андрія Григоровича 

21/0/7-18 07.03.2018 11:54:12наказ 

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

22/0/7-18 13.03.2018 15:30:26наказ 
Відділ планування 

та закупівель

про внесення змін до складу тентерного 

комітету 

23/0/7-18 14.03.2018 12:13:26наказ 
Управління 

персоналом

про введення в дію змін до штатного 

розпису у Головному управлінні 

Держгеокадастру у Вінницькій області 

24/0/7-18 15.03.2018 11:07:28наказ 
Відділ ринку та 

оцінки земель

про анулювання результатів земельних 

торгів з продажу права оренди на 

земельні ділянки СГ призначення 

25/0/7-18 15.03.2018 11:10:51наказ 
Відділ ринку та 

оцінки земель

про анулювання результатів земельних 

торгів з продажу права оренди на 

земельні ділянки СГ призначення 

26/0/7-18 17.03.2018 14:24:33

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

про впорядкування надання графічних 

матеріалів

27/0/7-18 21.03.2018 8:55:27
Фінансове 

управління

про внесення змін до комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітньої 

плати

28/0/7-18 21.03.2018 10:01:39

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

про окремі питання розпорядження 

землями СГ призначення державної 

власності

29/0/7-18 21.03.2018 14:15:40

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про перевірку міжрайонного управління у 

Крижопільському та Піщанському 

районах

30/0/7-18 21.03.2018 14:23:02

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про перевірку роботи відділу в 

Оратівському районі

31/0/7-18 22.03.2018 11:45:01

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування 

32/0/7-18 22.03.2018 16:15:46
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності до переліку 

земельних ділянок права оренди на які 

може бути реалізовано на земельних 

торгах

33/0/7-18 27.03.2018 14:46:57

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

про внесення змін до наказу від 

29.05.2017 року № 87



34/0/7-18 28.03.2018 10:00:18

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування

35/0/7-18 30.03.2018 9:08:48

Відділ 

розпорядження 

землями 

сільськогосподарськ

ого призначення

про окремі питання розпорядження 

землями  сільськогосподарського 

призначення державної власності 

36/0/7-18 30.03.2018 9:47:09
Управління 

персоналом

про затвердження Положення про сектор 

ІТТЗІ

37/0/7-18 02.04.2018 16:06:13
Відділ планування 

та закупівель

про внесення змін до наказу від 

15.06.2016 р. №46

38/0/7-18 04.04.2018 10:10:45
Фінансове 

управління
про надання права підпису

39/0/7-18 05.04.2018 9:19:52

Відділ організації, 

планування та 

аналізу 

інспекторської 

діяльності

план роботи на 2 квар Решетняк

40/0/7-18 06.04.2018 18:01:49

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасників АТО та членам їх 

сімей

41/0/7-18 18.04.2018 10:27:30

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про покладання повноважень 

державного кадастрвого реєстратора 

42/0/7-18 25.04.2018 11:55:45

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування 

43/0/7-18 25.04.2018 12:13:52
Фінансове 

управління

про внесення змін до наказу від 

15.06.2016 р. №46 

44/0/7-18 25.04.2018 16:24:29

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про внесення змін до наказу Головного 

управління від 19.06.2015 №23

45/0/7-18 27.04.2018 11:46:37
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

31.01.2018 року № 8

46/0/7-18 03.05.2018 12:14:57

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про введення в дію рішень колегії від 

27.04.2018 року

47/0/7-18 05.05.2018 10:08:00

Відділ 

розпорядження 

землями 

сільськогосподарськ

ого призначення

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей

48/0/7-18 05.05.2018 11:58:52
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ 

призначення державної власності до 

переліку земельних ділянок права 

оренди на які може бути реалізовано на 

земельних торгах

49/0/7-18 10.05.2018 8:43:16

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування

50/0/7-18 11.05.2018 10:04:30

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування 



51/0/7-18 17.05.2018 15:42:40

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

Про оприлюднення наборів даних у 

формі відкритих даних 

52/0/7-18 22.05.2018 11:12:18
Відділ ринку та 

оцінки земель
про внесення змін до наказу

53/0/7-18 30.05.2018 9:58:41
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

17.01.2018 року № 4

54/0/7-18 31.05.2018 16:38:48

Головний спеціаліст 

внутрішнього 

аудиту 

про затвердження Порядку проведення 

внутрішньої оцінки якості внутрішнього 

аудиту

55/0/7-18 01.06.2018 16:48:49
Управління 

персоналом
про введення в дію структури ГУ

56/0/7-18 04.06.2018 8:42:17

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про внесення змін до наказу Головного 

управління №143 від 07.09.2017 року

57/0/7-18 04.06.2018 9:13:50
Відділ державної 

експертизи 
про персональну відповідальність

58/0/7-18 06.06.2018 9:00:14

Відділ 

розпорядження 

землями 

сільськогосподарськ

ого призначення

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО

59/0/7-18 07.06.2018 15:57:05
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ 

призначення державної власності

60/0/7-18 19.06.2018 9:59:48
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

31.01.2018  №8

61/0/7-18 19.06.2018 16:48:26

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

щодо покладання обов`язків по 

збереженню та обліку картографічної 

основи Державного земельного кадастру 

62/0/7-18 22.06.2018 15:05:34
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ 

призначення державної власності до 

переліку земельних ділянок права 

оренди на які може бути реалізовано на 

земельних торгах

63/0/7-18 22.06.2018
Фінансове 

управління
про затвердження планів заходів

64/0/7-18 25.06.2018 11:28:58
Управління 

персоналом

про введення в дію штатного розпису ГУ 

Держгеокадастру у Вінницькій області

65/0/7-18 25.06.2018 16:33:40

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

Про передачу у власність земельних 

ділянок, що перебувають у користуванні 

66/0/7-18 26.06.2018 16:20:53

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про внесення змін до наказу Головного 

управління від 19.06.2015 №24

67/0/7-18 02.07.2018 17:24:10
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

11.07.2017 року № 112

68/0/7-18 06.07.2018

Відділ організації, 

планування та 

аналізу 

інспекторської 

діяльності

про затвердження орієнтовного плану 

робіт 

69/0/7-18 09.07.2018 14:27:16

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про перевірку роботи відділу у 

Тиврівському районі



70/0/7-18 09.07.2018 14:39:27

Відділ 

розпорядження 

землями 

сільськогосподарськ

ого призначення

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

71/0/7-18 09.07.2018 15:38:03
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

20.10.2014 року № 130

72/0/7-18 11.07.2018 10:04:45

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про внесення змін до наказу Головного 

управління №143 від 07.09.2017 року 

73/0/7-18 12.07.2018 10:53:08
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу  від 

21.10.2014 року №132

74/0/7-18 12.07.2018 15:42:13
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

21.07.2017 року № 117

75/0/7-18 12.07.2018 15:44:05
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

27.04.2016 року № 29

76/0/7-18 12.07.2018 15:45:53
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

21.10.2014 року № 132

77/0/7-18 17.07.2018 8:39:31
Фінансове 

управління
про передачу нерухомого майна 

78/0/7-18 19.07.2018 8:49:23

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про внесення змін до наказу Головного 

управління Держгеокадастру у Вінницькій 

області від 17.11.2017 №192

79/0/7-18 24.07.2018 16:23:53
Управління 

персоналом

про оповіщення військовозобов`язаного 

Чвертка Р.П.

80/0/7-18 25.07.2018 12:28:32
Юридичне 

управління

про затвердження Положення про 

порядок організації та ведення 

претензійної та позовної роботи в 

Головному управління Держгеокадастр у 

Вінницькій області 

81/0/7-18 25.07.2018 16:27:06
Управління 

персоналом
про зміни у складі конкурсної комісії

82/0/7-18 01.08.2018 10:11:04

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про перевірку роботи відділу у 

Томашпільському районі

83/0/7-18 01.08.2018 14:01:18
Управління 

персоналом
про зміни у складі конкурсної комісії

84/0/7-18 01.08.2018 16:02:30
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

31.01.2017 року № 8

85/0/7-18 01.08.2018 16:07:58
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

22.09.2017 року № 158

86/0/7-18 01.08.2018 16:10:30
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

24.05.2017 року № 83

87/0/7-18 08.08.2018 19:14:43
Відділ землеустрою 

та охорони земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

88/0/7-18 10.08.2018 9:36:33
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

22.09.2017 року № 158

89/0/7-18 10.08.2018 16:18:16
Фінансове 

управління

про внесення змін до наказу від 

15.06.2016 р. № 46

90/0/7-18 10.08.2018 16:26:58
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

05.12.2016 року № 107



91/0/7-18 10.08.2018 16:52:39
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

05.05.2018 року № 48

92/0/7-18 15.08.2018 15:11:16

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

про надання права застосування 

електронного підпису в програмному 

комплексі "Клієнт Казначейства-

Казначейство"

93/0/7-18 17.08.2018 15:13:10
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

23.11.2017 року № 196

94/0/7-18 17.08.2018 15:16:17
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

19.05.2016 року № 35

95/0/7-18 17.08.2018 15:18:27
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення до наказу від 04.12.2014 

року № 149

96/0/7-18 17.08.2018 15:21:15
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

28.10.2014 року № 135

97/0/7-18 30.08.2018 11:02:24
Відділ ринку та 

оцінки земель
про скасування земельних торгів

98/0/7-18 05.09.2018
Управління 

персоналом

Щодо оповіщення та прибуття 

призовників

99/0/7-18 06.09.2018 15:05:06

Відділ 

розпорядження 

землями 

сільськогосподарськ

ого призначення

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

100/0/7-18 10.09.2018 10:00:30

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про внесення змін до наказу №192

101/0/7-18 13.09.2018 8:51:53

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до Державного 

земельного кадастру в частині 

кадастрового зонування Ямпільського 

району 

102/0/7-18 14.09.2018 10:50:28
Управління 

персоналом
про зміни у складі конкурсної комісії

103/0/7-18 14.09.2018 17:56:48
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

23.11.2017 №196

104/0/7-18 19.09.2018 16:04:29
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

24.05.2017 року № 83

105/0/7-18 25.09.2018 14:00:36

Відділ 

розпорядження 

землями 

сільськогосподарськ

ого призначення

про окремі питання розпорядження 

землями сільськогосподарського 

призначення державної власності 

106/0/7-18 25.09.2018 14:34:14

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про введення в дію рішень колегії від 

21.09.2018 року

107/0/7-18 25.09.2018
Фінансове 

управління

про внесення змін до комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної 

плати

108/0/7-18 01.10.2018 19:14:13
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ 

призначення державної власності до 

переліку земельних ділянок права 

оренди на які може бути реалізовано на 

земельних торгах

109/0/7-18 02.10.2018 12:01:17

Сектор запобігання 

та виявлення 

корупції

про внесення змін до наказу від 22 

серпня 2017 року № 128



110/0/7-18 03.10.2018 16:15:33

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Шаргородського 

району

111/0/7-18 03.10.2018 17:05:17

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про внесення змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Черінвецького 

району

112/0/7-18 04.10.2018 9:35:19

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про скасування доступу кадастрових 

реєстраторів до ДЗК

113/0/7-18 04.10.2018 17:46:57
Фінансове 

управління

про затвердження Положення про 

облікову політику Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області

114/0/7-18 05.10.2018 15:56:10

Відділ організації, 

планування та 

аналізу 

інспекторської 

діяльності

Про надання звіту про результати 

діяльності та прибуття на нараду

115/0/7-18 08.10.2018 14:24:45

Відділ 

розпорядження 

землями 

сільськогосподарськ

ого призначення

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО

116/0/7-18 08.10.2018 15:57:37

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування 

Томашпільського району

117/0/7-18 08.10.2018 16:05:00

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Крижопільського 

району

118/0/7-18 10.10.2018 9:37:56

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Могилів-

Подільського району

119/0/7-18 10.10.2018 10:22:02
Фінансове 

управління

про призначення відповідальних за 

безпеку експлуатації газових приладів

120/0/7-18 12.10.2018 12:22:13

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Тульчинського 

району

121/0/7-18 12.10.2018 12:32:13

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Тростянецького 

району

122/0/7-18 16.10.2018 15:57:33
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

01.04.2015 року №28

123/0/7-18 18.10.2018 12:28:59
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

10.06.2015 року № 15

124/0/7-18 18.10.2018 12:31:03
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

01.04.2015 року № 28

125/0/7-18 18.10.2018 14:33:48

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

про введення в промислову 

експлуатацію



126/0/7-18 18.10.2018 14:37:07

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

про введення в промислову 

експлуатацію

127/0/7-18 18.10.2018 16:58:44
Відділ ринку та 

оцінки земель
про скасування земельних торгів

128/0/7-18 24.10.2018 9:45:29

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Тиврівського 

району

129/0/7-18 24.10.2018 15:05:37
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

21.12.2015 року № 76

130/0/7-18 24.10.2018 15:36:28

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК 

земельного кадастру в частині 

кадастрового зонування Немирівського 

району

131/0/7-18 29.10.2018 12:13:35
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ 

призначення державної власності до 

переліку земельних ділянок права 

оренди на які може бути реалізовано на 

земельних торгах

132/0/7-18 31.10.2018 13:59:35

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Вінницького 

району

133/0/7-18 01.11.2018 10:25:03

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Липовецького 

району

134/0/7-18 01.11.2018 10:38:25

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування 

Погребищенського району

135/0/7-18 01.11.2018 10:44:24

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Калинівського 

району

136/0/7-18 01.11.2018 16:10:40
Управління 

персоналом

про оповіщення призовника Мельника 

О.О.

137/0/7-18 01.11.2018 17:10:04
Управління 

персоналом

про призначення особи за стан пожежної 

безпеки відділу в Ямпільському районі

138/0/7-18 05.11.2018 14:39:46

Відділ 

розпорядження 

землями 

сільськогосподарськ

ого призначення

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

139/0/7-18 09.11.2018 10:57:24
Управління 

персоналом

про організаційні заходи щодо виконання 

вимог ЗУ "Про захист персональних 

даних"

140/0/7-18 12.11.2018 12:29:24

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

про призначення відповідальної особи за 

організацію використання 

кваліфікаційних електронних довірчих 

послуг

141/0/7-18 12.11.2018 15:08:23
Фінансове 

управління

про затвердження Порядку використання 

легкових автомобілів

142/0/7-18 13.11.2018 11:02:09
Фінансове 

управління

про фактичне місце розташування 

структурних підрозділів ГУ



143/0/7-18 13.11.2018 16:13:39
Фінансове 

управління

про внесення змін до наказу від 

15.06.2016 р. № 46

144/0/7-18 14.11.2018 9:06:12
Фінансове 

управління

про затвердження Положення про 

службові відрядження

145/0/7-18 15.11.2018 14:18:00
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

11.12.2014 року № 153

146/0/7-18 15.11.2018 14:19:55
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

23.11.2017 року № 196

147/0/7-18 15.11.2018 14:21:48
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

22.09.2017 року № 158

148/0/7-18 19.11.2018 17:23:09

Відділ організації, 

планування та 

аналізу 

інспекторської 

діяльності

Щодо відповідальних осіб Управління з 

контролю за використанням та охороною 

земель, які згідно наказу Головного 

управління Держгеокадастру в області 

будуть відповідальні за реєстрацію у 

системі електронного документообігу 

«автоматизованій системі управління 

документами «ДОК ПРОФ З» та 

зберігання документів 

149/0/7-18 21.11.2018 11:25:29
Фінансове 

управління

про затвердження заходів щодо 

ефективного та раціонального 

використання державних коштів

150/0/7-18 21.11.2018 17:06:59
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

22.03.2018 року № 32

151/0/7-18 23.11.2018 12:44:21
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

27.04.2016року №29

152/0/7-18 26.11.2018 9:40:00
Юридичне 

управління

Про затвердження плану заходів з участі 

у проведенні у 2018 році Всеукраїнського 

тижня права 

153/0/7-18 04.12.2018 12:57:59
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

21.01.2015 року № 6

154/0/7-18 05.12.2018 14:22:39

Відділ організації, 

планування та 

аналізу 

інспекторської 

діяльності

про здійснення контролю за 

справлянням надходжень до бюджету 

коштів

155/0/7-18 05.12.2018 14:55:48

Відділ 

розпорядження 

землями 

сільськогосподарськ

ого призначення

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

156/0/7-18 06.12.2018 16:59:07

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про внесення змін до наказу ГУ 

Держгеокадастру у Вінницькій області від 

10.09.2018 № 100

157/0/7-18 07.12.2018 14:58:02
Управління 

персоналом

Про делегування члена до комісії ІЗ 

страхування у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності 

158/0/7-18 07.12.2018 16:27:53

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастровог озонування Чечельницького 

району

159/0/7-18 07.12.2018 16:30:03

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування 

Піщанськогорайону

160/0/7-18 07.12.2018 16:33:16
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

22.09.2017 року № 158



161/0/7-18 11.12.2018 9:38:40
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

01.10.2018 року №108

162/0/7-18 12.12.2018 13:55:02

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

про внесення змін до наказу від 

06.02.2018 №10

163/0/7-18 13.12.2018 10:16:30
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

22.09.2017 року №158

164/0/7-18 13.12.2018 16:48:37

Відділ організації, 

планування та 

аналізу 

інспекторської 

діяльності

Наказ про чергування керівного складу 

Головного управління 

165/0/7-18 14.12.2018 9:36:45

Управління 

адміністративно-

організаційного 

забезпечення

Наказ про введення в дію бланків 

документів Головного управління 

166/0/7-18 19.12.2018 10:30:37

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Могилів-

Подільського району

167/0/7-18 19.12.2018 10:37:17

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Ладижинської 

міської ради

168/0/7-18 19.12.2018 12:21:53

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Іллінецького 

району

169/0/7-18 19.12.2018 12:31:04

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Бершадського 

району

170/0/7-18 19.12.2018 12:38:43

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Гайсинського 

району

171/0/7-18 19.12.2018 12:44:27

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Теплицького 

району

172/0/7-18 19.12.2018 13:03:36

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про внесення змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування 

Мурованокуриловецького району 

173/0/7-18 19.12.2018 13:10:36

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Жмеринського 

району 

174/0/7-18 19.12.2018 14:10:34

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Барського 

району 

175/0/7-18 19.12.2018 14:17:13

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про затвердження змін до ДЗК в частині 

кадастрового зонування Літинського 

району 

176/0/7-18 21.12.2018 14:34:52
Відділ землеустрою 

та охорони земель

про окремі розпорядження землями СГ 

призначення державної власності



177/0/7-18 21.12.2018 16:27:33

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про покладання повноважень 

державного кадастрового реєстратора


