
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Про акредитацію засобу масової інформації 

при Броварській міській раді 

" 

РЬзглянувши заяви головного редактора газети "Вісті.lt\формаціяо
Реклама" від 1 0.12.08 Н!! 224 та головного редактора громадсько-політичної 
газети «Помаранчева ВАРТА» від 05.11.08 Н2 411, відповідно до ст. 25 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. З Закону 
України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в Україні 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 .N'2 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 журналіста громадсько-політичної 

"Помаранчева ВАРТА": 

- Івахно Марію. 

2. Припинити акредитацію журналіста газети "Вісті.Інформація.

Реклама": 

- Кир' яна Євгена. 

газети 

3. Контроль за виконанням даного рішення. поклас:ги на. постійн~ 
комісію З питань регламенту, депут~~.сь~ої eт~.' Д~ЬHOCT1 засоб1В маСОВО1 
інформації та контролю за викон~іУ,ІМ р1ше 1~19.~~01 ради. 
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ПОДАНІ-ІЯ: 

ВІІКОНУІОЧИЙ обов'язки міського 
ГОЛОВІІ - секретар ради 

ПОГОД)КЕНО: 

Начальник IОРИДИЧНОГО 

відділу 

~~~~ ____ СаПОil\l\О І.В 

, __ L:;:.J_ 

<::::: <.7 Лавер І.Г. 

Начальник загального відділу ~? ГнатюкНJ. ~~~-

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту, депутатської етики, 
діяльності засобів масової інформації 
та КОНТРОЛІО за виконанням рішень 
міської ради 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Редакція газети ,,8істі./нформація.Реклама» 
киtDСІоІСI o&n., M·&oPIICnInIo, ВУI1. KOТl1l1peDaolaro,12. Свідоцтво АаО NIIS37S91, fДРПОУ - 36077172 

«.IIL» ~ 2008 р. 
В.о. мІського голови БроварІв 
І.В.Сапожку 

Шановний Ігоре Васиnьовичу! 

РедакцІя регІонального щотижневика «Вlстl.Інформацlя. Реклама» просить 

Вас скасувати акредитацію на журналіста нашого видання Євгена Кир'яна. 

'~IJ..I!,I'~~ ____ -_::J __ Р.В. Шуменко 
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Вихідний Н! 411 
від 05 nистопада 2008 р. 

ЗАЯВА 

В.о. міського голови м. Бровари 
п. Сапожку І.В. 

головного редактора громадсько

політичної газети "Помаранчева 
ВАРТА" 

"ешви Іриии Віталіївни 

Просимо надати акредитацію журналісту громадсько-політичної газети 
"Помаранчева ВАРТА" - Івахно Марії Олегівні для висвітлення роботи 
Броварської міської ради в нашому виданні. 

Податки: 
1. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

- Серія кі Н!! 883 від 16.08.2005 року (копія) -1 прим. на 1 стор.; 
2. Посвідчення журналіста - Івахно М.О. (копія) - 1 прим. на 1 стор.; 

. З. Диплом Івахно М.О. (копія) - 1 прим. на 1 стор. 

Гоnовний редактор І.В.Нешва 
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ДЕРЖАВНий КОМІТЕТ 
ТFJIEВАЧЕНШІ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАІни 

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄС~АЦІЮ 
ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАсовоl ІНФОРМАЦІІ 

ІСі НІ 883 Ссрill __ _ 

"Помаранчева варта" .. 

газета 
ВІЩ ВидaиIIJI • .1runa.lIJIIIlIII,lIaurII ... JliIJIII"1Io &.'ІІоІІ11'" IoUCI"p,IIIIaccr, • 

ВІТ11ИЗfШllс 
Cra'I)C виааННJI 18h<IIdнIIltC, cn ..... С) 
МоВІ (мови) ВИДIIIIНJI YКP3ЇJICЬК8 , 

гроr.IОДСLJсо-поmТJIЧJIС 

фі!Dчна особа - підПРllємець Вешва ІрІІна ВітвnііВllВ 
ЗаСИОВНИХ (співзаСНОIНИJCИ). ф"й м 2872904929 

Іденти lкац1 НИ}. код 

- 08Dииість подача об' ЄJa'Ивноі n ' НІ ШІ) або тс .. аПIЧИВ спрям оо 
• РфОrpaмнJ цin1 (ОСНОВ ПРІ~ 110 поnіТIJЧІІОro )JСJfП'Я кра1lІI! 
111 ормації стосовно СУСПШL --
В.о.ІІВЧanьпmcn упрaвnіJШJI 
у справах преСl1 та інформ 

іВської Jdnдержвдміві 
В.В. Ла іонова 16. 8.2005 
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ГРОМАдсьно-ПОЛIТНЧIIА 
ГАЗЕТА 
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