
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про акредитацію засобів масової інформації 

при Броварській міській раді 

Розглянувши заяви головного редактора газети "Вісті.Інформація.
Реклама" від 07.07.08 Н!! 231 та 10.07.08 Н!! 237, відповідно до ст. 2S Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", ст. 3 Закону Украіни "Про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Украіні засобами масової інформації" та п. 2.4 Положення 
про порядок акредитації засобів масової інформації при Броварській міській 
раді V скликання, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
20.08.06 Н!! 40-06-05, враховуючи рекомендації комісії з питань регламенту, 
депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за 
виконанням рішень міської ради, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Акредитувати журналістаів газети ~&Вісті.Інформація.РеКJIама": 

- Євгена Кир' яна; 
- Мирослава гришина. 

2. Припинити акредитацію журналіста газети "Вісті.Інформація.

Реклама": 

- Олені мамикіній. 

І.В. Сапожко 
Секретар ради 

м.Бровари 
від «.tб'"» aи~.:e- 2008 року .. ,. '.!.; .. 

Н!! ~K-~o-()~ 



ПОДАННЯ: 

Секретар ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу -
головний спеціаліст 

~...J-/....JL,.:=....р.~--- Сапожко І.В. 

~ Баба-Мірзоєва А.В. 

Начальвикзагальноro відділу ~ 
. 7-

ГнатюкН.І. 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту,депутатськоїетики, 

діяльності засобів масової інформації 
та контроJПO за виконанням рішень 
міської ради 
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J(IIiВСЬка обл., м. бориспІль, вул. Котляревського 12 
тen.: (295) 6-62-23. Факс (295) 6-73-69. ' 
мпп "ArfreMn 

- засновник та видавець газети "ВlстІ.Інформ . р " 
~фlкаціЙНИЙ код: 19416683. аЦІЯ. екпама 

.26001420 в АППБ «Аваль», ~§9РИспlль,"~..!Q Л!?~ __ --------------------
ВМХ. N9 .J.f3 
.JP» iiШ.tt!iї - 2007 р. 

Міському голові 
м. Бровари 
Антоненко В.О. 

Редакція регіонального щотижневика «Віcri.lнформація.Реклама» просить Вас 
акредИ1Увати журналіcrа газети Олену Мамикіну на сесіях Броварської міської ради, 
засіданнях міСьквиконкому Броварської мІської ради, планових нарадах, колегіях та 
засіданнях комісій. 

Копія довідки про навчання, копія посвІдчення журналіста, копІя паспорта та 
копія реєсграцrі друкованого засобу масової інформації додаються. 

Інформація про видання: 
Громадсько-політичне інформаційне видання, газету "Віcri.Інформація.Реклама" 

засновано 8 лютого 2000 року. 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, 

видане Державним комітетом інформаційної політики України, серія КВ N9400З, від 
08.02.2000 р . 

. Мова видання - українська, російська. 
Обсяг - 40 стор., ф-т дз. 
Періодичність - 1 раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження - загальнодержавна. . . 
ПрограМНі цілі і тематична спрямоваНіСТЬ: ВИСВІтлення eKOHOM~H~ГO, ~pOMaДCbKO-

ПОЛітичного та культурного жипя Києва, області загалом та раИОНIВ ЛІвобережжя 
Зокрема; рекламно-інформаційні матеріали. 

Тираж газети - 8000 тис. примірникІв. 

~~~~===::P.B. Шуменко 
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КИїВСЬка обл., м. БориспІль, вул. Котляревського, 12 
тen.: (295) 6-62-23. Факс (295) 6-73-69. 
МПП "Артем" - засновник та видавець газети ,,8іcrl.ІНформацIЯ Рем " 
JдeНТИфJкацlЙНИЙ код: 19416683. • ама 
р 26003681136020 в БРВ КР «Рай айзенбанк» «Аваль» м. Бо испlль МФО 322904. 

ВИХ. N9 'd~ 
« '-» .А,ЦШЦ - 2008 р. 

Броварському 
міському головІ 
Антоненку В.О. 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Редакція регіонального щотижневика «Вісті.Інформація.Реклама» просить Вас 

скасувати акредитацію на журналlcrа нашого видання Олену МамикІну. 

з повагою, головний peдaкrop газети 
"Вісті.lнформація.Рекnама"_,z-_:f-~~~' 



j(ИiВCЬка обл., М. БориспІль, вул. Котляревського, 12 
тen.: (295) 6-62-23. Факс (295) 6-73-69. 
МПП "АртеМ" - засновник та видавець газети "Вlстl.ІНформацlя Р " 
JдектиФlкацlйний код: 19416683. • еклама 
р. 26003681136020 в БРВ КР «Рай айзенбанк» «Аваль» м. Бо испlль МФО 322904. 

вих. N9 -'J'O 
«11- » AUЩЦ - 2008 р. 

Броварському 
міському головІ 
Антоненку В.О. 

Шановний ВІкторе Олександровичу! 

РедаКЦія регіонального щотижневика «Вlсті.lнформація.Реклама» просить Вас 

скасувати акредитацію на журналіста нашого видання Аліну Дяченко. 

з повагою, головний peдaкrop Гi~~~;;;~~:'=:: "Віcri.ІНФОРмаціЯ.Ре::: Р.В. Шуменко 
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