
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

21.09.2004                                          
 

N  409 
 

 
Про проведення Покровського  
ярмарку у 2004 році  

 
 
Керуючись ст.ст. 20, 39 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації" та з метою пропаганди здобутків вітчизняних товаровиробників 
Запорізької області, розширення економічних зв'язків між регіонами України та 
розвитку підприємництва: 

1. Створити робочу групу з підготовки Покровського ярмарку, який буде 
проведений 9 жовтня 2004 року на вулиці Набережній м. Запоріжжя, у складі: 

 
Сін  
Олександр Ченсанович 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова робочої групи 
 

Вегеря  
Сергій Миколайович 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник голови робочої групи 
 

Гальцов  
Владислав Євгенович  

заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів-начальник головного 
економічного управління Запорізької міської 
ради (за згодою) 
 

Петров  
Миколай Миколайович  

начальник управління з питань торгівлі та 
побутового обслуговування Запорізької міської 
ради  (за згодою) 
 

Лисенков  
Сергій Володимирович  

перший заступник начальника головного 
управління сільського господарства і 
продовольства облдержадміністрації 
 

Разумович  
Андрій Іванович  

начальник головного управління економіки 
обласної державної адміністрації  
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Штабовенко 
Всеволод Васильович  

начальник управління економічного аналізу 
невиробничих галузей, торгівлі та з питань 
регуляторної політики головного управління 
економіки обласної державної адміністрації  

 
2. Головам райдержадміністрацій: 
2.1. вжити заходів щодо залучення до участі у ярмарку підприємств різних 

форм власності; 
2.2. забезпечити своєчасну підготовку учасниками ярмарку експонатів для 

формування галузевих і регіональних експозицій; 
2.3. інформацію про участь у Покровському ярмарку представників районів 

надати виконавчому комітету Запорізької міської ради та головному управлінню 
сільського господарства і продовольства облдержадміністрації до 01.10.2004. 

 
3. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації вжити 

заходів щодо залучення до участі у ярмарку підприємств різних форм власності. 
 
4. Головному управлінню сільського господарства і продовольства 

облдержадміністрації забезпечити своєчасну доставку сільгосппродукції. 
 
5. Рекомендувати міським головам міст обласного значення здійснити 

заходи, передбачені у п. 2. цього розпорядження. 
 
6. Рекомендувати Запорізькій обласній спілці споживчих товариств 

прийняти участь у проведенні Покровського ярмарку.   
 
7. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 17.09.2003 № 369 "Про проведення  Покровського 
ярмарку у 2003 році". 

 
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

облдержадміністрації Сіна О.Ч., та заступника голови облдержадміністрації 
Вегерю С.М. 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації       В.П. Березовський  
 
 
 


