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РІШЕННЯ 

Про акредитаціJО засобів масової інформації 
. при Броварській міській раді 

Розглянувши заяву головного редактора газети "Вісті.lнформація.
Реклама" від 04.03.08 N!! 39, відповідно до ст. 25 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", ст. 3 Закону України "Про порядок 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформаціі" та п. 2.4 ПоложеННJI 
про порядок акредитації засобів масової інформації при Броварській міській 
раді V скликання, затвердженого рішенням Броварської міськоі ради від 
20.08.06 N!! 40-06-05, враховуючи рекомендації комісії з питань регламенту, 
депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контроJПO за 
виконанням рішень міської ради, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Акредитувати журналіста газети "Вісті.lнформація.Реклама": 
- Мордух Тетяну Петрівну. 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 
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І'" ,: Секретар ради., . , , . 
ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 

відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту, депутатської етики, 

діяльності засобів масової інформації 
та контролю за виконанням рішень 
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~ aбn., м. бориспІль, вул. Котляревського, 12 
r-.: (295) &-62-23. Факс (295) 6-73-69. 
dIII'I J.pТeМ" - засновНиК та видавець газети "Вlсті.Інформацlя р " 
~кацl~ниЯ код: 19416683. • eкnaMa 
rJlJ6OD3681136020 в БРВ КРД «Райффайзенбанк. «Аваль., М. БориспІль, МФО 322904. 

811X.N9 .в C~~tdJ ~ ~ _ ГоловІ Броварської 
cfLI ~.ft« 2008 р. .:;;;;:, Г~~ мІської ради 

fAJV t.V () .~ ~ Антоненку В.О • 
.f IIf. 03.0;. 

Шановний Вікторе Оnександровичуl 

Редакція обласного щотижневика «Вlсті.Інформацlя.Рекnама» просить Вас 
upeдИ1Увати журналіста газети Тетяну Мордух на сесІях Броварської міської ради та 
311даннях мІськвиконкому Броварської мІської ради. 

КопІя довІдки про навчання, копІя посвІдчення журналІста, копІя паспорта та 
IDПIя р~страцП друкованого засобу масової Інформації додаються. 

Інформація про видання: 
ГромаДСЬКО-ПОЛітичне ІнформацІйне видання, газету "Вlсті.Інформацlя.Рекnама" 

засновано 8 лютого 2000 року. 
СвІдоцтво про державну реєстрацІю друкованого засобу масової Інформації, 

видане Державним комІтетом ІНформацІйної полІтики України, серІя КВ N9400З, вІд 
118.02.2000 р. 

Мова видання - українська, росІйська. 
Обсяг - 48 стор., ф-т АЗ. 
ПерІодичнІсть - 1 раз на тиждень. 

t Сфера розповсюдження - загальнодержавна. 
ПрограМНІ цІлІ І тематична спрямованІстЬ: висвlтле~ня еКОНОМIЧНОГО~ гpOMaДCb~O-

nOnlтичного 1ТЯ мІст І районІв УкраІНИ та рекламно Iнформацlинl 
11_ та культурного жи 
'lUІ срlали. 

Тираж газети - 10 ООО примІрникІв. 



ДЕРЖАВНИй КОМІТЕТ 
IНФОРМAЦlЙНОI ПОJJIТИКИ УХРAlИИ 

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТР~Ю 
ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАсовоl ШФОРМАЦІІ 
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