
Публічна інформація. Червень 2013 року
 03.06.2013 14:59

Номер Назва документа № док., 
 дата 

 створення
 _____________

Дата
надходження

до реєстру

Розробник 
 документа

Галузь Ключові
слова

Тип,
носій

Тип 
 документа

Форма
зберігання
документа

Місце
зберігання
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156 Про погодження
проекту змін до

Програми охорони
навколишнього

природного
середовища

Дніпропетровської
області на 2005 - 2015

роки

Р-496/0/3-13
 від 18.06.13

20.06.2013 Департамент
житлово-

комунального
господарства та

будівництва

Діяльність у сфері
адміністративного

та допоміжного
обслуговування

зміни,
програма,
охорона,
природне

середовище,
2005-2015 роки,

завдання,
заходи

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

155 Про відзначення в
області у 2013 році

Дня скорботи і
вшанування пам"яті

жертв війни в Україні

Р-491/0/3-13
 від 14.06.13

20.06.2013 Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю

Діяльність у сфері
адміністративного

та допоміжного
обслуговування

регіональний
план,

відзначення,
День скорботи,
війна, 2013 рік

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

154 Про внесення змін до
розпорядження

голови
облдержадміністрації

від 18 квітня 2006
року № 146-р-06 (Про

створення
Дніпропетровської

обласної
тристоронньої

соціально-
економічної ради)

Р-489/0/3-13
 від 13.06.13

14.06.2013 Головне управління
праці та соціального

захисту населення

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

зміни,
розпорядження,

№ 146-р-06,
створення,

тристороння,
соціально-
економічна

рада

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

153 Про створення
робочої групи щодо
підготовки плану-

схеми госпітальних
округів та планів
перспективного

розвитку закладів
охорони здоров’я, що

надають вторинну
(спеціалізовану)

медичну допомогу, у
Дніпропетровській

області

Р-488/0/3-13
 від 13.06.13

14.06.2013 Департамент
охорони здоров’я

Охорона здоров'я
та надання
соціальної
допомоги

робоча група,
підготовка,
план-схема,

госпітальний
округ, заклади,

охорона
здоров"я,
вторинна,
медична
допомага

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

152 Про затвердження
графіка проведення

Р-487/0/3-13
 від 13.06.13

14.06.2013 Управління по роботі
зі зверненнями

Діяльність у сфері
адміністративного

графік,
проведення,

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки

-

http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/5172c01211b987e9c2257ba20043d0cf?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/5172c01211b987e9c2257ba20043d0cf?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/5172c01211b987e9c2257ba20043d0cf?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
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http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/4c72efd266761c35c2257ba200451bdf?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/5f1bd5b7376f9168c2257ba2004597dd?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/5f1bd5b7376f9168c2257ba2004597dd?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/5f1bd5b7376f9168c2257ba2004597dd?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/67bc0b4ad5cc9a43c2257ba200460802?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/67bc0b4ad5cc9a43c2257ba200460802?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/67bc0b4ad5cc9a43c2257ba200460802?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/51c7bac98f8b9e54c2257ba200468ef7?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/51c7bac98f8b9e54c2257ba200468ef7?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/51c7bac98f8b9e54c2257ba200468ef7?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA


особистого прийому
громадян посадовими

особами
Дніпропетровської
обласної державної

адміністрації

громадян апарату
облдержадміністрації

та допоміжного
обслуговування

особистий
прийом,

громадяни,
посадові особи

документів
відділу

діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

151 Про створення
робочої групи з

розроблення проекту
обласної соціальної

програми поліпшення
стану безпеки, гігієни
праці та виробничого
середовища на 2014 -

2018 роки

Р-486/0/3-13
 від 13.06.13

14.06.2013 Головне управління
праці та соціального

захисту населення

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

створення,
робоча група,

проект,
обласна,

соціальна
програма, стан,
безпека, гігієна

праці,
виробниче

середовище,
2014-2018 роки

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

150 Про внесення змін до
розпорядження

голови
облдержадміністрації

від 20 червня 1996
року № 262-р (Про

обласну комісію для
розгляду питань,

пов"язаних із
встановленням

статусу учасника
війни відповідно до

Закону України "Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх

соціального захисту")

Р-482/0/3-13
 від 10.06.13

14.06.2013 Головне управління
праці та соціального

захисту населення

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

зміни,
розпорядження,
№ 262-р, склад,
обласна комісія,
питання, статут,
учасник війни

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

149 Про забезпечення
належного порядку в
області у святкові та

вихідні дні 22 - 24
червня та 28 - 30
червня 2013 року

Р-470/0/3-13
 від 04.06.13

07.06.2013 Управління
діловодства і

контролю апарату

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

забезпечення,
порядок,
святкові,

вихідні, дні

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

148 Про втрату чинності
розпоряджень голови
облдержадміністрації

від 17.12.2009 №
Р-708/0/3-09, від

17.12.2009 №
Р-709/0/3-09, від

16.06.2010 №
Р-289/0/3-10, від

15.11.2010 №

Р-469/0/3-13
 від 04.06.13

07.06.2013 Департамент
економічного

розвитку і торгівлі

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

втрата чинності,
розпорядження,

Р-708/0/3-09,
Р-709/0/3-09,
Р-289/0/3-10,
Р-704/0/3-10

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/51c7bac98f8b9e54c2257ba200468ef7?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
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http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/f246fd221ab5b8c3c2257ba20048101c?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/8da92866a9f5853fc2257b8700278a64?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/8da92866a9f5853fc2257b8700278a64?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/8da92866a9f5853fc2257b8700278a64?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/f8c08ec85b763ba4c2257b8700280716?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/f8c08ec85b763ba4c2257b8700280716?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/f8c08ec85b763ba4c2257b8700280716?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA


Р-704/0/3-10 (Про
створення Ради

підприємців з питань
торгівлі та

ресторанного
господарства при

облдержадміністрації,
Про створення Ради

підприємців з питань
організації діяльності

ринків при
облдержадміністрації,

Про створення Ради
підприємців з питань

фармації при
облдержадміністрації,

Про створення Ради
підприємців з питань
організації діяльності

учасників ринку
нерухомості при

облдержадміністрації)
147 Про внесення змін до

розпорядження
голови

облдержадміністрації
від 14 грудня 2011 року

№ Р-893/0/3-11 (Про
утворення обласної

комісії з питань
сприяння проведенню

Всеукраїнського
перепису населення

та затвердження
положення про неї)

Р-465/0/3-13
 від 03.06.13

07.06.2013 Департамент
економічного

розвитку і торгівлі

Діяльність у сфері
адміністративного

та допоміжного
обслуговування

зміни,
розпорядження,

утворення,
обласна комісія,

сприяння,
проведення,

Всеукраїнський
перепис

населення,
посадовий

склад

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

146 Про затвердження
Порядку організації

та проведення
особистих прийомів

громадян посадовими
особами

Дніпропетровської
обласної державної

адміністрації

Р-460/0/3-13
 від 03.06.13

07.06.2013 Управління по роботі
зі зверненнями

громадян апарату
облдержадміністрації

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

порядок,
організація,
проведення,
особистий
прийом,

посадові особи

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

145 Про затвердження
графіка проведення
особистих виїзних

прийомів громадян
посадовими особами

Дніпропетровської
обласної державної

адміністрації на
червень 2013 року

Р-464/0/3-13
 від 31.05.13

03.06.2013 Управління по роботі
зі зверненнями

громадян апарату
облдержадміністрації

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

затвердження,
графік,

проведення,
особисті, виїзні,

прийоми,
громадяни,

посадові особи,
червень, 2013

рік

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/f8c08ec85b763ba4c2257b8700280716?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
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http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/b2fb085514b8a95bc2257ba2004964ea?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/b2fb085514b8a95bc2257ba2004964ea?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/b2fb085514b8a95bc2257ba2004964ea?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/d00d2f2e54ecea5fc2257b87002ab936?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/d00d2f2e54ecea5fc2257b87002ab936?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/d00d2f2e54ecea5fc2257b87002ab936?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA


144 Про внесення змін до
розпорядження

голови
облдержадміністрації

від 28 вересня 2007
року № Р-421/1/3-07
(Про затвердження

Порядку проведення
конкурсу на

заміщення вакантних
посад державних
службовців, яких

призначає на посади
голова

облдержадміністрації)

Р-458/0/3-13
 від 31.05.13

03.06.2013 Управління
персоналу апарату

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

зміни,
розпорядження,
№ Р-421/1/3-07,
склад, комісія,

заміщення,
посади,

призначення,
державні
службовці

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

143 Про заходи щодо
проведення щорічних

всеукраїнських та
інших конкурсів

якості

Р-457/0/3-13
 від 31.05.13

03.06.2013 Департамент
економічного

розвитку і торгівлі

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

заходи,
проведення,

щорічно,
всеукраїнські

конкурси, склад

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

142 Про внесення змін до
розпорядження

голови
облдержадміністрації

від 29 березня 2012
року № Р-193/0/3-12

(Про створення
організаційного

комітету з підготовки
та проведення у м.
Дніпропетровську

фінального турніру
чемпіонату Європи

2015 року з
баскетболу)

Р-456/0/3-13
 від 31.05.13

03.06.2013 Департамент
фізичної культури і

спорту, сім’ї та
молоді

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

зміни,
розпорядження,

Р-193/0/3-12,
створенння,

організаційний
комітет,

проведенння,
підготовка,

турнір,
чемпіонат

Європи, 2015
рік, баскетбол,

склад

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

141 Про внесення змін до
розпорядження

голови
облдержадміністрації

від 14.09.2011 №
Р-615/0/3-11 (Про

затвердження складу
конкурсного комітету

з проведення
конкурсів на
перевезення
пасажирів на
міжміських та

приміських
автобусних

Р-453/0/3-13
 від 30.05.13

03.06.2013 Управління
інфраструктури

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

зміни,
розпорядження,

Р-615/0/3-11,
склад,

конкурсний
комітет,

перевезення,
пасажири,

міжміський,
приміський,
автобусний,

маршрут,
загальне,

користування

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/3b830feb459a9e71c2257b87002b8a51?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/3b830feb459a9e71c2257b87002b8a51?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/3b830feb459a9e71c2257b87002b8a51?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/5b68e7c29fbf1141c2257b87002bedb7?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/5b68e7c29fbf1141c2257b87002bedb7?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/5b68e7c29fbf1141c2257b87002bedb7?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/6fc7a38e7193eb7ec2257b87002c5b6a?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/6fc7a38e7193eb7ec2257b87002c5b6a?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/6fc7a38e7193eb7ec2257b87002c5b6a?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/794b07ba159c0148c2257b87002d99cc?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/794b07ba159c0148c2257b87002d99cc?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/794b07ba159c0148c2257b87002d99cc?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA


маршрутах загального
користування, які не

виходять за межі
території

Дніпропетровської
області

(внутрішньообласні
маршрути)

140 Про визначення
переліку

спеціалізованих
медичних закладів

для лікування осіб, які
постраждали

внаслідок
Чорнобильської

катастрофи

Р-452/0/3-13
 від 29.05.13

03.06.2013 Департамент
охорони здоров’я

Охорона здоров'я
та надання
соціальної
допомоги

перелік,
медичні
заклади,

лікування,
постраждалі,

Чорнобильська
катастрофа

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

139 Про внесення змін до
розпорядження

голови
облдержадміністрації
від 23 січня 2008 року

№ Р-24/0/3-08 (Про
обласну комісію з

питань погашення
заборгованості з

виплати заробітної
плати, пенсій,

стипендій та інших
соціальних виплат)

Р-449/0/3-13
 від 29.05.13

03.06.2013 Головне управління
праці та соціального

захисту населення

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

зміни,
розпорядження,
№ Р-24/0/3-08,

комісія,
погашення,

заборгованість,
виплати,

заробітна плата,
пенсія,

стипендія

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

138 Про внесення змін до
розпорядження

голови
облдержадміністрації

від 16 травня 2013
року № Р-370/0/3-13
(Про затвердження

Порядку
використання у 2013

році субвенції з
обласного бюджету

бюджетам міст та
районів на

облаштування
спортивних,

спортивно-дитячих
майданчиків)

Р-448/0/3-13
 від 28.05.13

01.06.2013 Департамент
фізичної культури і

спорту, сім’ї та
молоді

Фінансова та
страхова

діяльність

зміни,
розпорядження,

Р-370/0/3-13,
розподіл,
субвенція,
спортивно-

дитячі
майданчики

Текстовий Розпорядження Паперова Cектор
підготовки
документів

відділу
діловодства
управління
діловодства
і контролю

апарату
ОДА

-

http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/794b07ba159c0148c2257b87002d99cc?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/e8d52d06a44f4013c2257b87002e6c0d?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/e8d52d06a44f4013c2257b87002e6c0d?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/e8d52d06a44f4013c2257b87002e6c0d?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/ba5141031b371c22c2257b87002eeef5?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/ba5141031b371c22c2257b87002eeef5?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/ba5141031b371c22c2257b87002eeef5?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/4fb1b47dd9637f64c2257b87002f81b9?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/4fb1b47dd9637f64c2257b87002f81b9?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/eb1e45c4bddafce6c2257274005af59a/4fb1b47dd9637f64c2257b87002f81b9?Redirect&Name=CN%3Dgiknpc%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA

