
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.08.14 по 22.08.14

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Перший заступник голови ОДА

06631/08-37 Листб/н
САМАРДАК Г.В.
Про нагородження Єрастова М.Л. (інші)

1
19.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06654/08-01 Закон України1633-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
міліцію" щодо умов застосування сили, 
спеціальних засобів і вогнепальної зброї у районі 
проведення АТО

2
12.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Правові питання паперовий паперова

06655/08-01 Закон України1632-VII
Про здійснення правосуддя та кримінального 
провадження у зв`язку з проведенням АТО

3
12.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06656/08-01 Закон України1626-VII
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Урядом України та Урядом Японії щодо 
Кредитної угоди про Позику на політику розвитку 
на здійснення економічних реформ між КМУ та 
Японським агентством міжнародного 
співробітництва

4
12.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06657/08-01 Закон України1600-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обмеження втручання в діяльність 
суб'єктів господарювання

5
22.07.2014від

№
від 20.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06658/08-01 Закон України1625-VII
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Малайзією про направлення Малазійського 
персоналу до України у зв`язку з падінням літака 
"Malaysian Airkines" рейсу МН17

6
12.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06659/08-01 Закон України1609-VII
Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про 
реабілітацію інвалідів в Україні" щодо 
забезпечення виробами медичного призначення, 
технічними та іншими засобами реабілітації 
учасників АТО, які постраждали під час її 
проведення 

7
23.07.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06660/08-01 Закон України1607-VII
Про внесення змін до статті 4 Закону України" Про 
передачу об`єктів права державної та комунальної 
власності"

8
22.07.2014від

№
від 20.08.2014
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

06661/08-01 Закон України1604-VII
Про внесення змін до статті 28 Закону України 
"Про військовий обов`язок і військову службу"

9
22.07.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06662/08-01 Закон України1601-VII
Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус"

10
22.07.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

06663/08-01 Закон України1557-VII
Про внесення змін до Закону  України "Про зерно 
та ринок зерна в Україні" щодо оптимізації 
формування зернових ресурсів України

11
01.07.2014від

№
від 20.08.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06664/08-01 Закон України1614-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
посилення захисту прав дітей

12
25.07.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06591/08-14 Лист04-36/14-684(15
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про підтримку акції "Допомога дітям півдня та 
сходу України. Якщо не ми, то хто" (АТО)

13
13.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06605/08-10 Депутатське звернення04-13/15-446
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ ТА 
РЕГІОН.ПОЛІТИКИ
Про звернення голови Гнаровської сільради щодо 
забезпечення питною водою сіл Вільнянського р-ну

14
14.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06730/08-14 Лист04-16/11-4220
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ
Про надання інформації щодо проведених в межах 
відповідної області місцевих референдумів 
протягом 1991-2014 років

15
19.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

06606/08-32 Лист459
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

16
14.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06608/08-22 Лист1.012-6830
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про встановлення пільг у 2014 р. для ЗДП 
"Радіоприлад", КП "НВК "Іскра" та ВП "ЗСКБ 
АБС" зі сплати податку на землю

17
11.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06640/08-32 Лист86-1/14-246-1
ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

18
30.07.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06708/08-43 Лист2а-0870/2314/11
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Тоцької С.М.

19
11.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

06635/08-18 Лист1472-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію"  у липні 2014року

20
14.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06593/08-09 Доручення30262/1/1-14
(В.Гройсман) Про проведення чергового засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС

21
15.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06594/08-09 Доручення27681/1/1-14
(О.Сич) Про відзначення 23-ї річниці незалежності 
України

22
14.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06595/08-09 Доручення29526/7/1-14
(А.Яценюк) Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2014 рік"

23
15.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06596/08-09 Доручення29731/1/1-14
(А.Яценюк) Про залучення кредитних коштів під 
державні гарантії для продовження будівництва 
автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. 
Запоріжжі

24
15.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06597/08-09 Доручення28024/1/1-14
(А.Яценюк) Про фінансування проектів цільових 
екологічних (зелених) інвестицій

25
15.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06598/08-03 Постанова340
Про внесення змін до постанови КМУ від 
02.08.1996 № 897

26
06.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06599/08-03 Розпорядження727-р
Про чергування 24-25.08.2014

27
13.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06649/08-04 Протокол31391/0/1-14
(В.Гройсман) Про соціальне забезпечення 
громадян України, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення АТО

28
19.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06650/08-09 Доручення31253/0/1-14
(В.Гройсман) Про активізацію 
інформаційно-роз`яснювльної роботи, спрямованої 
на формування в суспільстві свідомого ставлення 
до необхідності підвищення енергоефективності

29
18.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06651/08-09 Доручення29859/1/1-14
(В.Гройсман) Про контроль за рухом 
великовагових транспортних заходів при 
підвищених показниках температури повітря

30
18.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06652/08-09 Доручення29380/1/1-14
(В.Гройсман) Про використання суб`єктами 
господарювання у сфері теплопостачання коштів, 
передбачених інвестиційними програмами

31
18.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06653/08-09 Доручення11007/0/2-14
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ПП 
"Таможенка"

32
19.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06699/08-04 Протокол наради 
(засідання)

31561/0/1-14
(О.Сич) Протокол засідання Оргкомітету з 
підготовки та відзначення 23-ї річниці 
незалежності України від 19.08.2014

33
19.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06700/08-09 Доручення29915/1/1-14
(О.Паракуда) Про сприяння здійсненню програми 
"Добрик-Всесвіт" ВРУ

34
18.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06733/08-04 Протокол наради 
(засідання)

31640/0/1-14
Протокол засідання Антикризового енергетичного 
штабу від 19.07.2014

35
22.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06734/08-09 Доручення30703/1/1-14
(В.Гройсман) Про запровадження напрямку 
підзвітної діяльності органів виконавчої лади на 
місцях

36
20.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

06728/08-22 Лист26-5400/1.2-14
Про перевищення використання обсягів 
природного газу

37
21.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06603/08-44 Лист2721-14/27865-0
Про підготовку бюджетного запиту на 2015 рік 
щодо здійснення заходів з мобілізаційної 
підготовки

38
12.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06604/08-33 Лист4001-05/26405-0
Про проект пріоритетних напрямів залучення 
міжнародної технічної допомоги та ресурсів 
міжнародних фінансових організацій на 
середньострокову перспективу

39
01.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06697/08-28 Лист04.01.17/24193
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
схвалення Порядку забезпечення хворих з 
рідкісними (орфанними) захворюваннями 
лікарськими засобами, виробами медичного 
призначення та харчовими продуктами для 
спеціального дієтичного споживання,..."

40
19.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06607/08-24 Лист7/7-9294
Про вжиття заходів для проведення платежів за 
бюджетною програмою КПКВК 2751430

41
04.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06630/08-24 Лист7/6-9877
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.08.2014
Про участь у селекторній нараді

42
18.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06647/08-22 Лист7/10-9935
Про надання інформації щодо обсягів теплової 
енергії, виробленої на теплогенеруючих установках

43
19.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06648/08-24 Лист7/11-9888
Про надання інформації щодо відведення у місцях 
поховання секторів для почесних поховань 
загиблих учасників АТО

44
18.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06698/08-22 Лист7/9-10028
Про надання інформації щодо потреби 
теплопостачальних підприємств у додаткових 
запасах палива

45
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06592/08-35 Лист8863/0/14-14/59
Про надання бази даних сімей з дітьми, які виїхали 
із зони АТО та сімей військовослужбовців, які 
загинули під час бойових дій 

46
08.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06602/08-29 Лист9021/0/14-14/56
Про забезпечення соціальної роботи із вразливими 
сім`ями та дітьми

47
12.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06641/08-35 Лист9296/0/14-14/081
Про перевірку фактів викладених 
інтернет-виданням "Новості України-From.ua" 
(АТО)

48
18.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

06706/08-20 Лист31-05110-14-7/2
Про складання проектів місцевих бюджеті на 
2015рік

49
19.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Бердянський міськвиконком

06623/08-22 Лист01-5091/35
Про покращення електроспоживання

50
18.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06643/08-23 Лист01-5110/44
Про призупинення меліоративного відлову водних 
живих ресурсів

51
18.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

06668/08-20 Лист02-12/712-2
Про оплату платіжних доручень

52
12.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06669/08-24 Лист02-17/699-2
Про визначення державних інтересів для їх 
урахування під час розроблення генерального 
плану

53
11.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06680/08-37 Лист02-39/661-2
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Пантєлєєвій О.І.

54
29.07.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

06667/08-20 Лист1629/21-15
Про виділення додаткових коштів

55
19.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06721/08-22 Лист1638/21-15
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.07.2014 № 369

56
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06712/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 27.02.1998 № 98

57
21.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Обласна рада

06670/08-17 Лист2926/01-26
Про участь у засіданні робочої групи 

58
19.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06690/08-17 Лист01-26/0760
ЗАСІДАННЯ ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ РАДИ 
26.08.2014
Про участь у засіданні

59
19.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

06716/08-22 Лист1/08-01-560
Про переатестацію двох автостанцій

60
21.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

06609/08-32 Лист4911/2063794
Про реєстрацію договорів оренди землі

61
13.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

06612/08-22 Лист06/11-1843
Про зниження обсягів споживання електроенергії

62
15.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06613/08-22 ЛистАЛА/02-1841
Про забезпечення підприємства рідким хлором

63
15.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

06610/08-22 ЛистУГЕ/08-17246
Про скасування вводу обмеження споживання 
електроенергії

64
14.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06619/08-22 ЛистУГЕ/08-17254
Про збільшення лімітів природного газу

65
14.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06675/08-37 Лист1277/ОК
Про нагородження Войтенка С.А.

66
19.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

06711/08-32 Лист08-30/18896
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

67
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06621/08-32 Листб/н
ТОВ "АГРО-Р"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації щодо нормативно-грошової оцінки 
земельної ділянки

68
18.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06628/08-21 Лист120
ВАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про списання державного майна

69
15.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

06637/08-32 Лист13/08
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації

70
18.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06691/08-20 Лист21
ТОВ "МЕНЕДЖЕС-СОЛАРПАРК ПРИМОРСЬК"
Про скасування податкової вимоги

71
18.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06695/08-22 Лист18/08-14
ТОВ "КОМПАНІЯ "АКВІЛІОН"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

72
18.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06703/08-21 Лист0864
ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ"ЯЗОКСЕРВІС"
Про використання майна громади м. Запоріжжя

73
19.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06709/08-37 Лист1691
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Попелешко С.В.

74
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06710/08-37 Лист03/05
ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖИ"
Про нагородження Репкіна О.О.

75
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06740/08-22 Лист08/19-АД
ТОВ "ФЕНІКСАВТО"
Про укладання Додаткової угоди до Договору № 
4/7 від 17.07.2013

76
19.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06741/08-23 Лист387
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про підвищення цін на хліб

77
22.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06611/08-22 Лист11.04-13/345
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ "ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про ситуацію в Бердянському морському порту 
внаслідок незаконних дій судновласника та 
керівництва т/х СЧС "Вера"

78
14.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06614/08-35 Лист161-п
ДОЗ "ЧАЙКА"
Про розміщення батьків з дітьми із зони АТО

79
12.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06617/08-22 Лист38
ОСББ "ПОЛЮС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про зниження вартості електроенергії для будинку

80
14.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06624/08-23 Лист02/380
НДІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ
Про зупинку  меліоративного відлову риби

81
18.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06625/08-23 Лист946/14
АЗОВРИБООХОРОНА
Про зупинку  меліоративного відлову риби

82
18.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06638/08-32 Лист48
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КП "ВІЧНІСТЬ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

83
12.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06645/08-24 Лист526
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" тмр
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

84
19.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06672/08-32 Лист547
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності за державою  на 
земельні ділянки

85
11.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06673/08-32 Лист551
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності за державою  на 
земельні ділянки

86
13.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06692/08-24 Лист568
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ та ПО"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

87
20.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06718/08-22 Лист12
ФОП КОНОВАЛОВ С.О.
Про погодження паспортів маршрутів

88
21.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06726/08-43 Лист4065/04
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

89
18.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

06615/08-32 Лист33
Про відновлення роботи відділу 
інструментально-лабораторного контролю на 
території Держекоінспекції

90
18.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06642/08-37 Лист03
БО "БФ "ЛЕБЕДІЯ"
Про нагородження Ушакової С.Т. (інші)

91
18.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06671/08-32 Лист548
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності за державою  на 
земельні ділянки

92
11.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06676/08-37 Листб/н
ЗОО ВГО "НІХТО КРІМ НАС"
Про нагородження Деревенка Р.О. (інші)

93
20.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06685/08-32 Лист25
ЗАПОРІЗЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НСХУ
Про часткове звільнення від оплати земельного 
податку

94
19.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06686/08-32 Лист20/08-01
ГК ПРИ КП "КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ"
Про роботу  постів громадського контролю за 
діяльність полігонів ТОВ "Ремондіс Запоріжжя"

95
20.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06689/08-24 Листб/н
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-ОН,  КВАРТАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ № 110 
Про зарахування до громадської інспекції у сфері 
благоустрою населених пунктів

96
28.07.2014від

№
від 20.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06639/08-32 Лист1238
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

97
14.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Учбові заклади

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06704/08-26 Лист01-20/1713
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про підтримку перенесення місця знаходження 
факультету

98
08.07.2014від

№
від 21.08.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06600/08-15 Лист41-01/2862
(О.Рафальський) Про зняття з контролю аб.2 підп.3 
п.2 Доручення Президента України від 29.02.2012 
№ 1-1/516

99
14.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06601/08-15 Лист44-01/214
(Д.Шимків) Про завершення газифікації населених 
пунктів

100
14.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06696/08-15 Лист03-01/419
(Г.Зубко) Про надання кандидатур, пропозиції 
щодо яких внесено на розгляд КМУ для 
погодження призначення

101
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06735/08-15 Лист41-01/2925
(О.Рафальський) Про зняття з контролю п.З 
Доручення Президента України від 12.11.2013 № 
1-1/2950

102
20.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06736/08-15 Лист03-01/459
(Г.Зубко) Про звернення ГО "ГС користувачів 
жилих приміщень гуртожитку "Будівельник" щодо 
реалізації мешканцями гуртожитку права на житло 
шляхом приватизації житлових приміщень у 
гуртожитках

103
21.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06737/08-15 Лист03-01/470
(Г.Зубко) Про звернення ЗМГО "Служба захисту 
тварин" щодо діяльності ГО із захисту прав тварин 
"Дай лапу, друже"

104
21.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Веселівська райдержадміністрація

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06702/08-21 Лист01-01-27/677
Про необхідність врегулювання невідповідностей 
законодавства

105
19.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

06739/08-22 Лист01-01-27/674
Про перерозподіл обсягів природного газу

106
18.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06715/08-24 Лист107/01-18
Про завершення будівельних робіт

107
13.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06636/08-20 Лист1802/05-09
Про виділення додаткових коштів

108
15.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06717/08-22 Лист01-11/1166
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.07.2014 № 369

109
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

06729/08-36 Лист01-01-29/0772
Про погодження призначення Діденка С.В.

110
19.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06677/08-37 Лист01-36/307
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Панкратовій Л.В.

111
07.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06678/08-37 Лист01-36/308
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Примаченко Г.П.

112
07.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06679/08-37 Лист01-36/300
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Курочці С.Б.

113
05.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06682/08-37 Лист03-02/48-к
Про нагородження Сєдіка Д.П.

114
20.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06687/08-36 Лист03-02/47-к
Про погодження призначення Лунькової А.В.

115
20.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06693/08-20 Лист1571/01-20
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

116
15.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06694/08-20 Лист326/01
Ппро надання пропозицій на конкурс інвестиційних 
проектів, що передбачають залучення коштів з 
обласного бюджету у 2015 році

117
15.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

06724/08-20 Лист01-01-16/0683
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

118
21.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06725/08-20 Лист01-01-16/0682
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

119
21.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

06620/08-36 Лист01-24/795
Про погодження звільнення Кленіна С.М.

120
05.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06722/08-22 Лист01-11/802
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.05.2014 № 206

121
19.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06731/08-32 Лист01-13/0298
Про прискорення підписання додаткової угоди до 
Договору оренди

122
20.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06688/08-36 Лист61-35/0781
Про погодження звільнення Пластуна В.В.

123
20.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06707/08-32 Лист61-35/0783
Про розпорядження землями державної та 
комунальної форм власності територіальних 
громад

124
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій

06732/08-20 Лист01-11/1798
УПРАВЛІННЯ СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Про проведення розрахунків за телекомунікаційні 
послуги

125
19.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

06644/08-32 Лист01-11/0502
Про передачу захисних лісосмуг на баланс 
сільськогосподарських підприємств

126
19.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06705/08-20 Лист01-11/0508
Про сплату податку на доходи фізичних осіб від 
надання в оренду земельних ділянок (паїв) 

127
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06738/08-20 Лист01-11/0507
Про виділення коштів з обласного бюджету

128
20.08.2014від

№
від 22.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06629/08-22 Лист01-12/260
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про підвищення вартості проїзду

129
18.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки

06681/08-37 Лист1121.04-15
Про нагородження Гальченко І.А.

130
20.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

06727/08-43 Лист22ц/775/2763/14
Про апеляційну скаргу Гуденка В.О.

131
19.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06622/08-20 Лист09.3-08.1/803-91
Про направлення копії протоколу щодо порушення 
бюджетного законодавства

132
15.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06626/08-22 Лист01/21/4692
Про виділення дизельного пального

133
18.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06633/08-44 Лист01/5/4694
Про звільнення від призову на військову службу 
працівників Управління

134
18.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06701/08-41 Лист6/8083
Про проведення перевірки щодо законності 
передачі у приватну власність громадян земельних 
ділянок розташованих на території Розумівської 
сільради Запорізької обл.

135
19.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

06618/08-20 Лист495/9/08-01/25-0
Про внесення змін до складу робочої групи

136
14.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06684/08-20 Лист3262/09-03
Про надання переліку проектів цільових  
екологічних (зелених) інвестицій

137
18.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Державна фітосанітарна інспекція Запорізької області

06632/08-20 Лист01-27/537
Про оплату простроченої кредиторської 
заборгованості

138
14.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

06720/08-22 Лист108-П/Ф
Про включення до складу антикризового штабу 
Пилипенка А.П.

139
18.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06723/08-21 Лист112-ф
Про участь у святковому заході з нагоди Дня 
підприємця

140
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06627/08-37 Лист735
Про нагородження Кучеренка Г.В. (інші) (АТО)

141
18.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06590/08-41 Лист07/1/1-2410вих-
Про надання інформації щодо звернень стосовно 
порушення конституційних прав членів сімей 
загиблих Героїв Небесної Сотні 

142
15.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Правові питання паперовий паперова

06646/08-41 Лист07/1/-2448
Про надання інформації щодо розгляду звернень 
Скрипченко Л.З.

143
18.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Правові питання паперовий паперова

06683/08-41 Лист17-1041вих-14
Про надання інформації щодо ТОВ 
"Запорожгаз-2000"

144
20.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Правові питання паперовий паперова

06719/08-41 Лист07/1/1-2451вих-
Про проведення перевірки додержання 
вимогЗаконів України " Про нафту і газ", "Про 
енергозбереження" 
(Гончаруку П.А.)

145
21.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06674/08-37 Лист59/13-1831нт
Про нагородження Хілька О.А. (інші)

146
19.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна пенітенціарна служба України

06666/08-36 Лист5/1-3885-Пл/2-1
Про кандидатуру Какатєєва О.О.

147
18.08.2014від

№
від 20.08.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба експортного контролю України

06713/08-49 Лист1082/24-14ДСК
Про зупинку відкритого дозволу на експорт товарів 
та послуг до РФ

148
20.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06616/08-27 Лист03-11108/27
Про перевірку фактів викладених 
інтернет-виданням "Новості України-From.ua" 
(АТО)

149
18.08.2014від

№
від 18.08.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06714/08-27 Лист8580/27/5
Про інформування представників місцевих ЗМІ 
щодо діяльності Центру "Єдина країна"

150
18.08.2014від

№
від 21.08.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національний олімпійський комітет України

06634/08-29 Лист672-НК
Про сприяння в проведенні Олімпійського уроку та 
Олімпійського тижня

151
15.08.2014від

№
від 19.08.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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