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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

(МКІП)
вул. Івана Франка, 19, м. Київ,01601, тел./факс: (044) 235-32-57, тел. (044) 235-23-78

E-mail: info@mkip.gov.ua,  web-site: http://mkip.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ43220275
________________________________________________________________________________

від ____________ 20__ р. № _______ На № ________ від ________ 20__ р.

Обласні та Київська міська 
військові адміністрацій 
(за списком)

В рамках відзначення Дня української писемності і мови, який 
відзначається щорічно 9 листопада згідно з Указом Президента України від 
9.11.1997 № 1241/97 «Про День української писемності та мови» на 
замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України було 
виготовлено візуальні матеріали для поширення серед громадськості в 
мережі інтернет, телевізійних ефірах і на площах зовнішньої реклами (щитах, 
скролах, лайтпостерах). 

Матеріали зовнішньої реклами різних форматів (6х3, 1.2х1.8, 3.14х2.32) 
можна завантажити за посиланням - https://fex.net/uk/s/ooxpey6. 

Відеоматеріали для поширення в мережі інтернет та в телевізійних 
ефірах знаходяться за посиланням - https://fex.net/uk/s/kpnkto8. Висновок 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про 
відповідність роликів критеріям соціальній рекламі знаходиться в додатку. 

Усі матеріали в одній теці - https://fex.net/uk/s/d74tksd.
МКІП дякує вам за результативну співпрацю!

Додаток: згадане на 3 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції                                    Тарас ШЕВЧЕНКО
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Список розсилки листа
Міністерства культури та інформаційної політики України

від ____________ № ______________

1) Вінницька обласна військова адміністрація
2) Волинська обласна військова адміністрація
3) Дніпропетровська обласна військова адміністрація
4) Донецька обласна військова адміністрація
5) Житомирська обласна військова адміністрація
6) Закарпатська обласна військова адміністрація
7) Запорізька обласна військова адміністрація
8) Івано-Франківська обласна військова адміністрація
9) Київська міська військова адміністрація
10) Київська обласна військова адміністрація
11) Кіровоградська обласна військова адміністрація
12) Луганська обласна військова адміністрація 
13) Львівська обласна військова адміністрація
14) Миколаївська обласна військова адміністрація
15) Одеська обласна військова адміністрація
16) Полтавська обласна військова адміністрація
17) Рівненська обласна військова адміністрація
18) Сумська обласна військова адміністрація
19) Тернопільська обласна військова адміністрація 
20) Харківська обласна військова адміністрація
21) Херсонська обласна військова адміністрація
22) Хмельницька обласна військова адміністрація
23) Черкаська обласна військова адміністрація
24) Чернівецька обласна військова адміністрація
25) Чернігівська обласна військова адміністрація


