
 

ДЕРЖГЕОКАДАСТР 

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області 

 

НАКАЗ 

 

      25 липня 2019 року                   Вінниця             № 310 

 
 

З основної діяльності  

 

  

Про внесення змін до наказу  

Головного управління  

Держгеокадастру  

у Вінницькій області 

від 11.06.2019 №244 

 

 

Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України «Про адміністративні 

послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року №581 

«Про реформування територіальних органів Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру», керуючись Положенням про  Головне 

управління Держгеокадастру в області, затвердженого наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 29.09.2016 року №333, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.10.2016 за №1391/29521, 

Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області, 

затвердженого наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 року №308, наказом 

Держгеокадастру від 18.03.2019 №89, наказами Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області від 26.04.2019 №160 та від 11.06.2019 

№244, листа Управління фінансів Барської районної державної адміністрації від 

05.07.2019 №270 (вх. ГУ ДГК у Вінницькій області від 15.07.2019 №14-

3212/0/1-19) щодо змін реквізитів бюджетних рахунків для зарахування 

податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів (2212500 “Плата 

за надання інших адміністративних послуг”) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни в пункт 1 наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області від 11.06.2019 №244 “Про внесення змін 

до наказу Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області від 

26.04.2019 №160”, а саме:  слова і цифри “1. Одержувач: УК у Барськ.р-ні/отг м 

Бар/22012500 код ЄДРПОУ 38027888, р/р 34319879027160 МФО 899998” 

замінити словами і цифрами “1. Одержувач: УК у Барськ.р-ні/Барськ.р-

н/22012500 код ЄДРПОУ 38027888, р/р 34314879227846 МФО 899998”. 



 

3. Керівнику структурного підрозділу у Барському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Вінницькій області (Рощук В.В.) розмістити 

зміни до інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються через 

центри надання адміністративних послуг на оглядових стендах. 
 

4. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області забезпечити розміщення  на офіційному 

веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області змін до 

інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються через центри 

надання адміністративних послуг.  
 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник                               Ю. КОЗАК 
  



 


