
Перелік регуляторних актів скасованих Запорізькою обласною 
державною адміністрацією у 2017 році: 

 

Регуляторні акти скасовані Департаментом економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації: 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03 1999 № 114 
«Про вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті» 
Державна реєстрація від 18.03.1999 № 16/380; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 22.09.2008 № 353 
«Про встановлення граничних торговельних (постачальницько-збутових) 
надбавок на продовольчі товари». Державна реєстрація від 22.09.2008 
№ 41/1325; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 17.05.2010 № 131 
«Про встановлення торговельної надбавки на дитяче харчування». Державна 
реєстрація від 17.05.2010 № 10/1411; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 17.05.2010 № 132 
«Про встановлення граничних рівнів рентабельності виробництва борошна, 
хліба і хлібобулочних виробів». Державна реєстрація від 17.05.2010               
№ 10/1412; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 27.01.2011 № 15 
«Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються                   
ТОВ «Торгсервіс». Державна реєстрація 28.01.2011 № 1/1443; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 18.07.2011 № 283 
«Про встановлення граничних рівнів рентабельності пакування (фасування) 
продовольчих товарів». Державна реєстрація 19.07.2011 № 35/1477. 

Регуляторні акти скасовані Департаментом житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації: 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 20.08.2010 № 271 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на 
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких 
прав, що здійснює орендне підприємство «Запорізьке міжміське бюро 
технічної інвентаризації». Державна реєстрація від 30.08.2010 № 26/1427; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 11.10.2010 № 336 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на 
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких 
прав, що здійснює районне комунальне підприємство «Василівське бюро 
технічної інвентаризації». Державна реєстрація від 15.10.2010 № 36/1437; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 04.05.2011 № 171 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на 
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких 
прав, що здійснює комунальне підприємство «Якимівське бюро технічної 
інвентаризації». Державна реєстрація від 10.05.2011 № 21/1463; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 14.06.2011 № 224 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на 
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких 



прав, що здійснює Приморське комунальне підприємство технічної 
інвентаризації». Державна реєстрація від 22.06.2011 № 29/1471; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 07.07.2011 № 259 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на 
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких 
прав, що здійснює районне комунальне підприємство «Імпульс» Пологівської 
районної ради Запорізької області». Державна реєстрація від 11.07.2011 № 
34/1476; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 07.09.2011 № 371 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на 
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких 
прав, що здійснює комунальне підприємство «Михайлівське районне 
архітектурно-планувальне та техінвентаризаційне». Державна реєстрація     
від 12.09.2011 № 47/1489; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 23.11.2011 № 487 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на 
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких 
прав, що здійснює комунальне підприємство «Куйбишевське бюро технічної 
інвентаризації». Державна реєстрація від 08.12.2011 № 75/1520; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 03.05.2012 № 201 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на 
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких 
прав, що здійснює комунальне підприємство «Веселівське бюро технічної 
інвентаризації». Державна реєстрація від 04.05.2012 №15/1540; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 25.06.2012 № 300 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на 
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких 
прав, що здійснює комунальне підприємство Новомиколаївське 
госпрозрахункове архітектурно-планувальне технічно-інвентаризаційне 
бюро». Державна реєстрація від 02.07.2012 № 36/1561; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 28.09.2012 № 461 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на 
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких 
прав, що здійснює комунальне підприємство «Нерухомість-П» Приазовської 
районної ради Запорізької області». Державна реєстрація 08.10.2012             
№ 52/1577; 

- розпорядження голови облдержадміністрації від 25.05.2015 № 183 
«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, що 
здійснює комунальне підприємство «Абрис» Токмацької міської ради». 
Державна реєстрація від 02.06.2015 № 20/1684. 


