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31 серпня 2018 р. за № 107/1986 

 
 
 
 
Про визнання такими, що втратили чинність, розпорядження голови Запорізької 
обласної державної адміністрації від 08 грудня 2000 року № 626, від 14 лютого 
2001 року № 46, від 29 вересня 2003 року № 397 та від 22 квітня 2011 року 
№ 154 
 
 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою приведення у відповідність з діючим законодавством: 

 

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Запорізької обласної державної адміністрації: 

від 08 грудня 2000 року № 626 «Про затвердження тарифів на технічне 

обслуговування і ремонт ліфтів та диспетчерських систем ВАТ «Ліфтсервіс», 

яке зареєстровано в Запорізькому обласному управління юстиції 19 грудня 

2000 року за № 114/608; 

від 14 лютого 2001 року № 46 «Про державне регулювання цін і тарифів 

на послуги монопольних утворень», яке зареєстровано в Запорізькому 

обласному управління юстиції 16 лютого 2001 року за № 6/619; 
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від 29 вересня 2003 року № 397 «Про проведення щорічного 

всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і 

підтримки громадського порядку», яке зареєстровано в Запорізькому 

обласному управління юстиції 14 жовтня 2003 за № 94/928; 

від 22 квітня 2011 року № 154 «Про затвердження Стандарту надання 

адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення, виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської 

діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на 

теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і видачі 

дубліката ліцензії», яке зареєстровано в Головному управління юстиції у 

Запорізькій області 04 травня 2011 року за № 20/1462. 

 

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня 

його офіційного оприлюднення. 

 
 
 
Голова Запорізької обласної 
державної адміністрації      К.І. Бриль 
 
 
 
 


