
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Про надання доступу до 

Автоматизованої системи 

Державного земельного  

кадастру 

 

Відповідно до законів України «Про Державний земельний кадастр»,  «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України  від 17 жовтня 2012 р. № 1051, Порядку адміністрування Державного 

земельного кадастру, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України  від 27.12.2012 № 836, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 22 січня 2013 р. за № 153/22685, Методики розгортання та 

підключення робочих місць державних кадастрових реєстраторів та працівників 

органів Держгеокадастру до АС ДЗК на реальному об’єкті (24932263.001.М1), 

враховуючи лист Головного управління Держгеокадастру  у Закарпатській області                          

від 11.05.2021 № 21-7-0.2-3711/2-21, лист Головного управління Держгеокадастру                

у Житомирській області  від 12.05.2021 № 21-6-0.222-2464/2-21 та лист                           

Головного управління Держгеокадастру  у Чернігівській області  від 12.05.2021                                         

№ 21-25-0.2-1989/2-21, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Надати доступ до Автоматизованої системи Державного земельного кадастру 

таким посадовим особам: 

державному кадастровому реєстратору відділу реєстрації об’єктів 

Державного земельного кадастру  управління державного земельного кадастру 

Головного управління Держгеокадастру  у Закарпатській області Кундрик Наталії 

Андріївні з метою виконання обов’язків державного кадастрового реєстратора 

Відділу у Воловецькому районі  Головного управління Держгеокадастру у 

Закарпатській області; 

заступнику начальника управління – начальнику відділу інформаційного 

забезпечення державного земельного кадастру Управління державного земельного 

кадастру Головного управління Держгеокадастру  у Житомирській області Голдун 

Ірині Ігорівні з метою виконання обов’язків державного кадастрового 

реєстратора Відділу у Хорошівському районі  Головного управління 

Держгеокадастру у Житомирській області; 

головному спеціалісту Відділу у Бобровицькому районі Головного управління 

Держгеокадастру   у Чернігівській області Ковалю Віталію Володимировичу; 
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       головному спеціалісту відділу державної реєстрації об’єктів Державного 

земельного кадастру Управління державного земельного кадастру Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області Борисовичу Олександру 

Миколайовичу  з метою виконання обов’язків державного кадастрового реєстратора 

Відділу у Бахмацькому районі Головного управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області. 

державному кадастровому реєстратору у Прилуцькому районі Міськрайонного 

управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області Кірнос Валентині Миколаївні з метою 

виконання обов’язків державного кадастрового реєстратора Відділу у Варвинському 

районі Міжрайонного управління у Варвинському та Срібнянському районах 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області; 

 

2. Адміністратору Державного земельного кадастру протягом трьох днів із дати 

видання цього наказу забезпечити підключення Кундрик Наталії Андріївни, Голдун 

Ірини Ігорівни, Коваля Віталія Володимировича, Борисовича Олександра 

Миколайовича та Кірнос Валентини Миколаївни до Автоматизованої системи 

Державного земельного кадастру. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент ведення 

державного земельного кадастру. 
 

 

В. о. Голови                                                                            Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 


