
 

Інформація про видані розпорядчі документи з основної діяльності (накази) 

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області  

за березень 2018 року 

 

 № 

п/п 
Назва наказу 

Дата 

наказу 

Номер 

наказу 
Короткий зміст 

1 2 3 4 5 

 

1. Про проведення земельних торгів 

у формі аукціону 

05.03.2018 47/0/7-18 Про проведення земельних торгів 

у формі аукціону 

2. Про врегулювання конфлікту 

інтересів 

12.03.2018 48/0/7-18 Про врегулювання конфлікту 

інтересів 

3. Про доповнення Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону 

12.03.2018 49/0/7-18 Про доповнення Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону 

4. Про анулювання торгів 12.03.2018 50/0/7-18 Про анулювання торгів 

5. Про право підпису банківських та 

фінансових документів 

13.03.2018 51/0/7-18 Про право підпису банківських та 

фінансових документів 

6. Про введення в дію печаток 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області та призначення осіб, 

відповідальних за облік та 

зберігання печаток 

13.03.2018 52/0/7-18 Про введення в дію печаток 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області та призначення осіб, 

відповідальних за облік та 

зберігання печаток 

7. Про внесення змін до складу 

колегії Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

14.03.2018 53/0/7-18 Про внесення змін до складу 

колегії Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

8. Про деякі питання ведення обліку 

адміністративних послуг 

14.03.2018 54/0/7-18 Про деякі питання ведення обліку 

адміністративних послуг 

9. Про доповнення Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону 

15.03.2018 55/0/7-18 Про доповнення Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону 

10. Про затвердження Переліку 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

які можуть бути передані у 

власність громадянам у ІІ кварталі 

2018 року на території 

Херсонської області 

19.03.2018 56/0/7-18 Про затвердження Переліку 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

які можуть бути передані у 

власність громадянам у ІІ кварталі 

2018 року на території 

Херсонської області 

11. Про доповнення Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

19.03.2018 57/0/7-18 Про доповнення Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 



1 2 3 4 5 

 

   

 

земельні торги у формі аукціону земельні торги у формі аукціону 

12. Про створення робочої групи 21.03.2018 58/0/7-18 Про створення робочої групи 

13. Про проведення земельних торгів 

у формі аукціону 

22.03.2018 59/0/7-18 Про проведення земельних торгів 

у формі аукціону 

14. Про введення в дію рішень колегії 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області від 21.03.2018 

26.03.2018 60/0/7-18 Про введення в дію рішень колегії 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області від 21.03.2018 

15. Про проведення земельних торгів 

у формі аукціону 

27.03.2018 61/0/7-18 Про проведення земельних торгів 

у формі аукціону 

16. Про доповнення переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону 

29.03.2018 62/0/7-18 Про доповнення переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону 

 

 

 
 

 


