
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.12.14 по 05.12.14

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09513/08-01 Закон України1709-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо деяких питань спадкування

1
20.10.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

09522/08-46 Лист9.3/7-234904.14-
Про надання інформації щодо захисту житлових 
прав членів сімей загиблих військовослужбовців і 
працівників правоохоронних  органів, які 
залучалися до виконання завдань АТО

2
25.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

09544/08-32 Листб/н
ДЕГТЯРЕНКО О.О.
Про надання дозволу на виконання проекту 
відведення земельної ділянки

3
01.12.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09527/08-36 Лист03/1-6-14/1-778
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про підвищення кваліфікації 08-10.12.2014

4
27.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09528/08-47 Лист159/22-14
 С.Л ГЛОБАЛ СЕРВІС
Про антивірусне програмне забезпечення

5
26.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
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09671/08-33 Лист2/2014
ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про організацію семінарів запуску і відбору 
партнерів

6
02.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

09557/08-43 Лист908/14008/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про визнання недійсним рішення комітет з 
конкурсних торгів від 13.06.2013 та договору про 
закупівлю робіт за державні кошти № 04/07 від 
04.07.2014

7
17.11.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09510/08-09 Доручення42821/3/1-14
(В.Гройсман) Про виконання протокольного 
рішення засідання Міжвідомчого координаційного 
штабу від 21.11.2014 (АТО)

8
27.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09511/08-09 Доручення10254/138/1-09
(В.Гройсман) Про забезпечення державної 
реєстрації інвестиційних проектів, спрямованих на 
зменшення споживання природного газу

9
27.12.2014від

№
від 01.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09512/08-16 Лист16229/0/2-14
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ГО "Народна 
рада Запоріжжя та Запорізької області" від 
14.11.2014 № 103

10
27.12.2014від

№
від 01.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09560/08-09 Доручення43508/1/1-14
(О.Паракуда) Про перенесення проекту по 
створенню енергетичних агентств до м. Запоріжжя

11
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09561/08-09 Доручення1649/0/2-14
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ТД 
"Об`єднання Дніпроенергобудпром" щодо поставки 
та будівництва житла

12
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

2
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09595/08-03 Постанова666
Про ліквідацію Міжвідомчої координаційної 
комісії з питань регіонального розвитку

13
26.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09596/08-03 Лист654
Про визнання такими, що втратили чинність, 
постанов КМУ від 09.06.2011 № 650 і від 
09.04.2012 № 335

14
26.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09597/08-03 Постанова664
Про визнання такими, що втратили чинність деяких 
постанов КМУ 

15
26.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09598/08-09 Доручення44279/0/1-14
(А.Яценюк) Про невідкладні заходи із забезпечення 
державної безпеки

16
01.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09618/08-09 Дорученняб/н
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 04.12.2014
Про проведення селекторної наради

17
04.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09619/08-03 Постанова647
Про порядок закупівлі природного газу 
промисловими, енергогенеруючими та 
теплогенеруючими (в частині промислових обсягів 
газу) підприємствами

18
26.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09620/08-03 Постанова655
Деякі питання Державного агентства з питань 
відновлення Донбасу

19
26.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09621/08-03 Постанова677
Про внесення змін до постанови КМУ від 
12.08.2014 № 677

20
26.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09622/08-03 Розпорядження1176-р
Про затвердження плану дій із впровадження 
Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 
2014-2015 роках

21
26.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
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09623/08-03 Розпорядження1170-р
Про деякі видатки державного бюджету, 
передбачені Міністерству охорони здоров`я на 
2014 рік

22
26.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09624/08-03 Розпорядження1162-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Мінфіну на 2014 рік, для 
спрямування місцевим бюджетам на оплату праці

23
26.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09625/08-03 Розпорядження1140-р
Про затвердження плану заходів з виконання у 
2014 році Загальнодержавної програми 
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини" на період до 2016 року

24
19.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09662/08-03 Постанова688
Про внесення змін до постанови КМУ від 
03.11.2010 № 996

25
26.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

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

09663/08-22 Лист26-8280/1.2-14
Про перевищення обсягів споживання природного 
газу

26
02.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

09602/08-22 Лист4/7-10226
ДЕПАРТАМЕНТ ДАІ
Про підставну відмову у розгляді інформаційного 
запиту

27
25.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09509/08-23 Лист5/3-14191
Про  передачу об`єктів інженерної інфраструктури 
внутрішньогосподарських меліоративних систем 
зрошувального землеробства до державної 
власності

28
25.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09539/08-33 Лист80-09/41447-03
Про виставково-ярмаркові заходи, проведення яких 
заплановано в Республіці Вірменія у 2015 році

29
27.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09540/08-33 Лист80-09/41452-03
Про виставково-ярмаркові заходи, проведення яких 
заплановано в 2015 році

30
27.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09546/08-20 Лист2723-07/41851-0
Про надання інформації щодо залишку коштів, 
виділених з резервного фонду державного бюджету 
в 2014 році та пояснень про причини їх 
невикористання

31
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09547/08-33 Лист3822-06/41811-0
Про направлення резюме та презентації відібраних 
інвестиційних проектів, які можуть бути 
запропоновані китайській стороні для спільної 
реалізації 

32
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09558/08-21 Лист2522-06/41878-0
Про підготовку адміністраторів центрів надання 
адміністративних послуг

33
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09582/08-35 Лист2723-07/42037-0
Про прискорення подання переліку витрат, 
пов`язаних з проведенням заходів відповідно до 
розпорядження КМУ від 16.10.2014 № 1068-р 
(АТО)

34
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09626/08-33 Лист80-08/42120-03
Про міжнародні виставки у м.Ташкент (Республіка 
Узбекистан)

35
04.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

5



№
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09627/08-33 Лист80-08/42117-03
Про Саміт та виставки з питань хімічної 
захищеності та безпеки у м. Кєльце (Польща)

36
02.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09628/08-33 Лист80-08/42118-07
Про виставу у сфері медицини "Healih Expo" у м. 
Стамбул (Туреччина)

37
02.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09686/08-19 Лист2811-20/42386-0
Про надання уточнених прогнозних показників 
економічного і соціального розвитку регіону

38
05.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09600/08-22 Лист04/32-1183
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії  на січень 2015 р.

39
01.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09601/08-22 Лист04/32-1184
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності  на січень 2015 р.

40
01.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09661/08-22 Лист04/32-1207
Про погодження графіків обмеження споживання 
електроенергії та графіків обмеження споживання 
електричної потужності

41
02.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство оборони

09518/08-44 Лист223/1/3331
Про надання інформації щодо шефства над 
Збройними Силами України

42
26.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09581/08-24 Лист7/9-14295
Про взяття під особистий контроль питання 
можливих аварійних відключень електроенергії

43
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ 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

09591/08-24 Лист7/9-14292
Про надання інформації щодо виконання завдань 
Програми, планів заходів щодо реалізації 
регіональних і місцевих програм реформування та 
розвитку ЖКГ

44
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09657/08-24 Лист7/9-14417
Про протокольне рішення селекторної наради від 
02.12.2014

45
04.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09660/08-24 Лист7/9-14175
Про надання інформації щодо встановлених 
будинкових приладів обліку теплової енергії та 
кількості, яка ще потребує встановлення

46
28.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09666/08-24 Лист7/11-14447
Про надання інформації забезпечення винесення в 
натурі у містах меж ділянок існуючих об`єктів 
благоустрою зеленого господарства

47
04.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09517/08-35 Лист14181/0/14-14/01
Про відзначення Міжнародного дня волонтера 
05.12.2014

48
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09520/08-35 Лист13834/0/1-14-14/
Про надання фінансової допомоги підприємству 
об`єднання громадян "Агропристань" ВГОІ 
"ВЕЛІД"

49
25.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09525/08-35 Лист14158/0/14-14/59
КОНФЕРЕНЦІЯ 10-12.12.2014
Про участь у конференції

50
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09538/08-29 Лист14142/0/14-14/59
НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
09-10.12.2014; 11-12.2014
Про участь у навчанні

51
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

7



№
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

09592/08-35 Лист14154/0/14-14/59
КОНФЕРЕНЦІЯ 10-12.12.2014
Про участь у конференції

52
28.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09659/08-36 Лист14338/0/14-14/08
Про визначення структурного підрозділу з надання 
статусу особи, депортованої за національною 
ознакою

53
03.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство юстиції

09519/08-36 Лист11.0.2-26/533
Про порядок надання інформації щодо осіб, 
стосовно яких проводиться перевірка

54
21.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09589/08-20 Лист01/02-25/03933
Про надання роз`яснень декларування суб`єктами 
господарювання зміни оптово-відпускних цін

55
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

09537/08-20 Лист01-20/471
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

56
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

09629/08-45 Лист2475/25-11
Про надання роз`яснень

57
24.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

09521/08-17 Лист01-26/1127
ЗАСІІДАННЯ ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ РАДИ 
03.12.2014
Про участь у засіданні

58
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

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

09684/08-17 Розпорядження132-р
Про скликання тридцять дев`ятої сесії Запорізької 
облради шостого скликання

59
04.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09685/08-17 Лист4361/01-11
Про звернення Спортивного клубу 
"Першотравневець"  щодо можливості 
фінансування з обласного бюджету у 2015 році

60
04.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

09631/08-24 Лист15158
Про погодження загальноиробничих норм питомих 
витрат ПЕР

61
04.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

09646/08-22 Лист1/08-01-829
Про переатестацію автостанцій

62
01.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

09529/08-22 Лист53/10952
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на І декаду грудня 2014 р. Якимівське ОП ВО ЖКГ 
та ПО

63
01.12.2014від

№
від 01.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09530/08-22 Лист53/10950
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на І декаду грудня 2014 р. концерну "Міські теплові 
мережі"

64
01.12.2014від

№
від 01.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09531/08-22 Лист53/10951
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на І декаду грудня 2014 р.ДП "Підприємство 
Біленьківської виправної колонії № 99"

65
01.12.2014від

№
від 01.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09569/08-22 Лист51/10980
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2014 р. РВУ "Харківавтогаз"

66
02.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

9



№
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

09570/08-22 Лист51/10973
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2014 р. ДП "Придніпровська залізниця"

67
02.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09571/08-22 Лист51/10974
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2014 р. ПАТ "Запоріжвогнетрив"

68
02.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09572/08-22 Лист51/10975
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2014 р. ВАТ МК "Запоріжсталь"

69
02.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09573/08-22 Лист51/10976
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2014 р. ПАТ "ЕМЗ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"

70
02.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09574/08-22 Лист51/10977
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2014 р. ПАТ "Карлсберг Україна"

71
02.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09575/08-22 Лист51/10978
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2014 р. ПАТ "Запорізький абразивний комбінат"

72
02.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09638/08-22 Лист51/11068
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2014 р. ПАТ "Запорізький хлібозавод № 
5"

73
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09639/08-22 Лист51/11069
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2014 р. ПАТ "Запорізький хлібозавод № 
1"

74
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09640/08-22 Лист51/11071
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2014 р. ПАТ "Запорізький 
оліяжиркомбінат"

75
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10



№
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

09641/08-22 Лист51/11070
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2014 р. ПАТ "Запоріжтрансформатор"

76
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09642/08-22 Лист51/11072
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2014 р. АТ "Мотор-Січ"

77
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09667/08-22 Лист001-001/18039
Про графік аварійних відключень електроенергії

78
02.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09669/08-22 Лист007-41/18233
Про введення графіку обмеження електричної 
потужності

79
04.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

09566/08-24 Лист33/2095123
Про погодження питомих витрат енергоресурсів

80
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

09636/08-20 Лист1/1-90-70
Про відшкодування витрат за листопад 2014 р. 
(АТО)

81
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

09553/08-32 Лист02/6/44
Про надання в оренду земельної ділянки

82
28.11.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09668/08-32 Лист02/Б/47
Про реєстрацію права власності за державою 
земельної ділянки

83
04.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

09567/08-22 Лист06-13/2645
Про недопущення введення обмежувальних заходів 
з боку енергопостачальних організацій

84
02.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

"Мотор Січ"

09516/08-27 Лист33762
Про передачу танку Т-34

85
01.12.2014від

№
від 01.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09548/08-22 ЛистУГЭ/08-33829
Про виключення зі списку підприємств, на яких 
поширюються обмеження

86
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

09543/08-32 Лист16/5335
Про укладання додаткового договору До Договору 
оренди землі

87
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Військові частини

09615/08-44 Лист142
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В105
Про надання допомогу в ремонті й облаштуванні 
СТО (АТО) 

88
03.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09634/08-44 Лист504
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про охорону об`єкту Запорізької філії концерну 
радіотелевізійної передавальної станції 
"Запоріжжя"

89
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09635/08-44 Лист487
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання пропозицій щодо розміщення 
новостворених підрозділів Національної гвардії 
України

90
01.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький державний центр стандартизації

09643/08-36 Лист03/6078
Про погодження списку кадрового резерву

91
27.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09533/08-20 Лист01/2546
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про погашення заборгованості за надані послуги 

92
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09545/08-32 Лист183
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про надання в оренду земельної ділянки

93
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09576/08-22 Лист06/472
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

94
02.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09603/08-32 Лист14-0549
ТОВ "ВКФ "ГАРМОНІЯ"
Про внесення змін в розпорядження голови ОДА 
від 30.07.2014 № 384

95
03.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09604/08-22 Лист2319
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

96
03.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09552/08-22 Лист2428
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про повернення ПДВ та погашення заборгованості 
із заробітної плати

97
28.11.2014від

№
від 02.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09554/08-36 Лист22-ВД-192
ДП "УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ"
Про погодження списку кадрового резерву

98
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09555/08-24 Лист738
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

99
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09564/08-20 Листб/н
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ" ЗОР
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

100
02.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13
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09580/08-24 Лист502
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

101
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09583/08-43 Лист371/9/15996
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про підписання акту приймання-передачі

102
26.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09584/08-43 Лист372/9/15996
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про підписання акту приймання-передачі

103
26.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09587/08-24 Лист1422
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

104
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09588/08-24 Лист382
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУ ЖКГ
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

105
03.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09594/08-24 Лист645
КП "КОМУНСЕРВІС" ГМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

106
03.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09616/08-24 Лист3297
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

107
03.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09617/08-24 Лист6755/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

108
03.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09648/08-32 Лист02/12-01
АФГ "АГРО"
Про відведення земельної ділянки в оренду

109
02.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

14
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09650/08-36 Лист61
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про залучення науковців до державної служби

110
28.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09652/08-37 Лист01-1947
ВП "ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У 
ДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ"
Про нагородження Криворученка А.В. (інші)

111
04.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09664/08-41 Лист3668вих-14
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про виділення коштів на матеріально-технічне 
забезпечення

112
28.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Правові питання паперовий паперова

09673/08-43 Лист19992/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Короткової Ю.Л. (виконавчий лист 
від 21.11.2014 №317/963/14-ц)

113
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09674/08-43 Лист19995/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Любаіної Г.В. (виконавчий лист 
від 21.11.2014 317/965/14-ц)

114
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09675/08-43 Лист19997/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Карабаєва С..І. (виконавчий лист 
від 21.11.2014 №317/914/14-ц)

115
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09676/08-43 Лист19998/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Половинки С.М.  (виконавчий лист 
від 21.11.2014 №317/977/14-ц)

116
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09677/08-43 Лист20000/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Нагач О.П. (виконавчий лист від 
21.11.2014 №317/1021/14-ц)

117
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09678/08-43 Лист19981/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Пузанова П.В. (виконавчий лист 
від 21.11.2014 №317/909/14-ц)

118
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09679/08-43 Лист20009/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Губаєвої Т.О. (виконавчий лист від 
21.11.2014 №317/939/14-ц)

119
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09680/08-43 Лист20030/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Паліводи Т.І. (виконавчий лист від 
21.11.2014 №317/963/14-ц)

120
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09681/08-43 Лист20002/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Нечаєвої О.І. (виконавчий лист від 
21.11.2014 №317/916/14-ц)

121
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Правові питання паперовий паперова
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09682/08-43 Лист20056/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Півень Г.І. (виконавчий лист від 
21.11.2014 №317/973/14-ц)

122
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09683/08-43 Лист20042/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо закриття виконавчого 
провадження до Доновської Н.. (виконавчий лист 
від 21.11.2014 №317/1717/14-ц)

123
21.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09608/08-37 Лист8
ГО "СОТНЯ САМООБОРОНИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Сидоренка А.А. (інші)

124
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09610/08-22 Лист48
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ВГО 
"ВААП"
Про проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо реформування 
системи державного контролю та регулювання 
діяльності автомобільного та міського 
електротранспорту,..."

125
01.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09649/08-21 Лист01
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ 
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЗОДА
Про виділення приміщення

126
02.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09658/08-21 Лист183
БФ "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про виділення зали 200  05.12.2014

127
03.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09670/08-22 Лист231
БФ "РЕГІОН-ВЕСТ"
Про виділення металу

128
01.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
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

Установи охорони здоров'я

09609/08-20 Лист9400
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

129
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09633/08-28 Лист1589
КУ "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ"
Про проектно-кошторисну документацію

130
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

09645/08-22 Лист143
ЗАПОРІЗЬКИЙ КЛАСИЧНИЙ ЛІЦЕЙ
Про взяття під контроль ділянки дороги

131
02.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька ОДА

09577/08-46 Лист6/вх.2-224/03-2
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ
Про надання інформації щодо перебування на 
квартирному обліку Циганкова О.В. (АТО)

132
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Житомирська ОДА

09551/08-33 Лист5281/50/2-14
Про розвиток співробітництва

133
27.11.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09514/08-15 Лист02-01/3878
(Б.Ложкін) Про сприяння в організації та 
проведенні спеціалізованих медико-волонтерських 
навчань

134
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09515/08-15 Лист02-01/3938
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю аб.4 ст.5 Указу 
Президента України від 19.10.2012 № 604/2012

135
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

18



№
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

09562/08-15 Лист03-01/1128
(Г.Зубко) Про звернення зборів представників 
ГОЮ керівників підприємств та підприємців 
Якимівського р-ну щодо кандидатур на посаду 
голови РДА

136
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09563/08-15 Лист03-01/1131
(Г.Зубко) Про звернення мешканців с. Гамівка 
Приазовського р-ну щодо надання допомоги у 
проведенні ремонту будівлі сільського будинку 
культури, постраждалого внаслідок стихійного 
лиха

137
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09599/08-15 Лист03-01/1152
(Г.Зубко) Про розгляд звернення ГО "Громадський 
контроль у Чернігівському районі"

138
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09532/08-20 Лист1298/01
Про додаткове виділення коштів

139
26.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09578/08-20 Лист2618/01-03
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

140
19.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09559/08-20 Лист1591/01-23
Про виділення додаткових коштів 

141
01.12.2014від

№
від 02.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09630/08-36 Лист01-46/1601
Про погодження призначення Коновалова В.О.

142
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

19



№
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

09647/08-24 Лист01-30/1605
Про припинення водопостачання та водовідведення 
району

143
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09644/08-23 Лист01-01-15/986
Про ситуацію на ДП "ДГ "Соцземлеробство" 

144
28.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

09613/08-43 Лист314/1562/14-ц
ВІЛЬНЯНСЬКІЙ РАЙСУД 
Про витребування земельної ділянки до власності 
держави

145
26.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09590/08-22 Лист158/01-31
Про перерозподіл лімітів природного газу

146
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09586/08-22 Лист2209/01-20
Про включення до Регіональної програми 
підвищення енергоефективності проекту

147
25.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09593/08-22 Лист2233/01-29
Про відновлення електропостачання

148
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09605/08-32 Лист01-20/728
Про надання роз`яснень щодо повноважень 
передачі земельної ділянки

149
01.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

09565/08-37 Лист1351/01-15/06
Про нагородження Жарова В.Л.

150
25.11.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

20



№
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

09651/08-37 Лист01-27-09/720
Про нагородження Матюхи К.В. (інші)

151
04.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

09568/08-37 Лист5100/08-28/14-в
Про нагородження Бєлова М.В. (інші)

152
25.11.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09611/08-43 Лист22-ц/778/5568/1
Судова повістка про виклик до суду на 08.12.2014

153
27.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09612/08-43 Лист22-ц/778/5568/1
Про апеляційну скаргу Кочкова С.Г.

154
26.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

09665/08-37 Лист3/2-5382
Про нагородження Арабаджи Є.Г.(інші)

155
05.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09556/08-43 Лист908/4471/14
Про визнання незаконним та скасування пунктів 
наказу, визнання недійсним договору та 
повернення земельної ділянки

156
26.11.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

09585/08-20 Лист3298/03
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

157
28.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09656/08-32 Лист3348/08
Про спрацювання системи вхідного радіаційного 
контролю

158
04.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

21



№
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

09526/08-37 Лист1311
Про нагородження Потапенка В.М, (інші)

159
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09579/08-20 Лист225/пр
Про обласну цільову програму "Призовна дільниця 
на 2015-2019 роки"

160
28.11.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09637/08-44 Лист653/С
Про проведення наради

161
03.12.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

09607/08-35 Лист3596/01-17
Про роботу з переселенцями

162
02.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09536/08-43 Лист808/4903/14/359
Про зупинення провадження у справі

163
25.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09535/08-37 Лист11--919вих14
Про нагородження Крючкової О.П. (інші)

164
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09653/08-43 Лист05/2-2554-14
Заява про заміну предмету договору щодо визнання 
незаконними та скасування наказу, визнання 
недійсним договору оренди землі

165
28.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09654/08-43 Лист05/2-2554-12
Заява про заміну предмету договору щодо визнання 
незаконними та скасування наказу, визнання 
недійсним договору оренди землі

166
28.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09655/08-43 Лист05/2-2553-14
Заява про заміну предмету договору щодо визнання 
незаконними та скасування наказу, визнання 
недійсним договору оренди землі

167
28.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

22



№
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

09549/08-36 Лист02-002-07536
Про погодження призначення Жукова О.П.

168
25.11.2014від

№
від 02.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09541/08-22 Лист10/1926
Про Типову схему організації дорожнього руху

169
25.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09542/08-22 Лист5/1940
Про необхідність добудови плавучого крану 1200т

170
26.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Територіальна інспекція з питань праці у Запорізькій області

09606/08-22 Лист2526/05-04
Про припинення подачі електроенергії

171
14.12.2014від

№
від 03.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Адміністративний суд України

09672/08-43 Листб/н
 касаційну скаргу ВАТ "Магістраль"

172
18.11.2014від

№
від 05.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

09550/08-21 Лист9355/0/20-14
Про надання інформації щодо діяльності Центрів 
надання адміністративних послуг

173
28.11.2014від

№
від 02.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09523/08-34 Лист03-16914/161
Про надання інформації щодо виконання 
уточненого Плану основних заходів цивільного 
захисту на 2014 рік

174
01.12.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09524/08-35 Лист03-16887/164
Про співробітництво з Регіональним 
Представництвом Управління Верховного 
Комісара ООН у справах біженців (АТО)

175
28.11.2014від

№
від 01.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

Державна служба України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань

09534/08-28 Лист22.2/3214/Єн
Про підготовку проведення семінару-наради

176
01.12.2014від

№
від 01.12.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

09614/08-27 Лист336/27/4
Про висвітлення в ЗМІ питань профілактики, 
раннього виявлення та ефективного лікування 
онкологічних захворювань

177
27.10.2010від

№
від 03.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09632/08-27 Наказ166
Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо 
від 25.11.2014 № 7/29 "Про стан інформаційного 
простору Запорізької області"

178
28.11.2014від

№
від 04.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09687/08-27 Лист5134/27/4
Про активізацію роботи з інформування 
суспільства про військово-політичну ситуацію в 
державі та про вжиті заходи з надання гуманітарної 
допомоги населенню окремих територій у районі 
проведення АТО

179
05.12.2014від

№
від 05.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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