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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

(МКІП)

вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 234-70-48, тел. (044) 235-23-78
E-mail: info@mkip.gov.ua, web-site: http://mkip.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ 43220275

_____________________________________________________________________

Обласні та Київська міська 
військові адміністрацій (за списком)

З метою відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди  
згідно з постановою Верховної Ради України № 973-IX від 4 листопада 2020 року 
«Про відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди» і проведення 
відповідної інформаційної кампанії, Міністерство культури та інформаційної 
політики України звертається до вас з наступним.

МКІП надає вам візуальні матеріали, які були розроблені з метою 
проведення інформаційної кампанії з відзначення 300-річчя з дня народження 
Григорія Сковороди, а саме:

- макети для розміщення на зовнішніх рекламних площах (білбордах) 
https://drive.google.com/drive/folders/1PgcG7Du46ZcKqxTmfiDpJ6Mm7WMgvJd8
?usp=share_link;

- айдентику для використання під час комунікацій в соціальних мережах 
https://drive.google.com/drive/folders/1PBbRGAR8BwOtLcy_dCLMn5lhGJ20JEsG. 

Просимо сприяти поширенню вказаних інформаційних матеріалів через 
ваші канали комунікацій.

МКІП дякує за вашу результативну роботу направлену на популяризацію 
видатних особистостей України.  

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції                                          Тарас ШЕВЧЕНКО 

Третьяков О.  279-02-61
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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


