
 
 

 
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 
 
31.05.2006                                                                                             №234  

 
Про внесення змін до 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації             
від 22.06.2005 № 213 
                                                                     Зареєстровано в Запорізькому 
                                                                     обласному управлінні юстиції 
                                                                     04.07.2006 за № 42/1199 
 
 
 
 Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: 
 
 1. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 22.06.2005 № 213 «Про обласну постійно діючу ліцензійну 
комісію з питань ліцензування роздрібної торгівлі пестицидами та 
агрохімікатами», яке зареєстроване в Запорізькому обласному управлінні 
юстиції 05.07.2005 за № 48/1129, виклавши преамбулу в такій редакції: 
  
 «Керуючись Законами України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності», «Про пестициди та агрохімікати», постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження 
переліку органів ліцензування», зі змінами та доповненнями, 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05.04.2006               
№ 159 «Про організацію видачі ліцензій», яке зареєстроване в Запорізькому 
обласному управлінні юстиції 12.04.2006 за № 21/1178». 
 
  
 2. Підпункт 4.1.4. Положення про обласну постійно діючу ліцензійну 
комісію з питань ліцензування роздрібної торгівлі пестицидами та 
агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), затвердженого 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22.06.2005                  
№ 213, яке зареєстроване в Запорізькому обласному управлінні юстиції 
05.07.2005 за № 48/1129, викласти в такій редакції: 
 



 2 
 «4.1.4. Організовувати перевірку за додержанням ліцензіатами 
ліцензійних умов відповідно до Закону України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності». 
 
 3. У підпунктах 6.1. та 6.2. Положення про обласну постійно діючу 
ліцензійну комісію з питань ліцензування роздрібної торгівлі пестицидами та 
агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), затвердженого 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22.06.2005                  
№ 213, яке зареєстроване в Запорізькому обласному управлінні юстиції 
05.07.2005 за № 48/1129, слова «головне управління сільського господарства» 
у всіх відмінках замінити словами «Головне управління агропромислового 
розвитку» у відповідному відмінку. 
 
 4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 22.06.2005 № 213 «Про обласну 
постійно діючу ліцензійну комісію з питань ліцензування роздрібної торгівлі 
пестицидами та агрохімікатами», яке зареєстроване в Запорізькому 
обласному управлінні юстиції 05.07.2005 за № 48/1129. 
 
 5. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного 
оприлюднення. 
 
 
 
Перший заступник голови  
обласної державної адміністрації             О.Ч. Сін 
 
 
 
 


