
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про акредитацію засобів масової інформації 

при Броварській міській раді 

Розглянувши заяви головного редактора газети "Вісті.Інформація.
Реклама" від 15.01.09 N!! 5 та головного редактора газети «Київські обрії» від 
26.12.08 N!! 750, 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!! 
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 громадсько-політичної газети "Вісті.Інформація. 
Реклама": 

- Лича Ігоря Володимировича. 

2. Акредитувати журналістів газети "Київські обрії": 
- Топчій Аллу Дми'Ірівну; 
- Ракіна Євгена Сергійовичу. 
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Товарист:во з Обмеженою ВідПОВідаЛЬНіСТю 
«РедаКЦІЯ газети нВісті.ІнФО!,маl'ЇR. Реклама» 
киіlсысіІ 06n. м.&ориcnln" lVII ,,_ '/"". ч·· 

, .., ,'. nu.IlllpI!lcыcoo,12 •• Cllдоцпо АаО N95З7S91, fДРПОУ - 3&077172 

В.о. міського голови БроварІв 
І.В.Сапожку 

.... горе Васильовичу! 

Редакція регіонального ати невика «Вісті.Інформацlя.Реклама» просить 
Вас акредИ1Увати працівника газети Ігоря Володимировича Лича на сесІях 
Броварської міської ради, планових нарадах та засІданнях комІсІй • 

. КопІя паспорта та копія реєстрації друкованого засобу масової Інформації 
додаються. 

ІнформацІя про видання: 
Громадсько-полІтичне інформацІйне видання, газету 

"ВlcrI.Інформація.Реклама" засновано 8 лютого 2000 року. 
СвІдоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, 

видане Державним комітетом інформаційної політики України, серІя КВ NQ4003, 
вІд 08.02.2000 р. 

Мова видання - українська, російська. 
Обсяг - 32 стор., ф-т АЗ. 
ПеріодичнІсть - 1 раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження - загальнодержавна.. . 
ПрограмнІ цілІ І тематична спрямованІсть: ВИСВІтлення еКОНОМІЧНОГО, 

громаДСljко-поліТИЧНОГО та КУЛЬ1Урного жипя Києва, областІ загалом та районів 
ЛІВОбережжя зокрема; рекламно-інформацІйнІ матеріали. 
. Тираж газети - 9 ООО примірникІв. 
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Секретарю Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 
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ЗАЯВА 

Ред8IЩЇJI газети <<Київські обрії» та підприємство «І<ШВС» просJlТЬ надати 
акредитацію газеті ДJIJI висвітлеВВJI роботи Броварської міської ради, 
зокрема головному редактору видaввJI Топчій АШІі Дмитрівні, журналістам : 
Кутвпову Сергію Івановичу та Раківу Євгену Сергійовичу. 

Директор Приватного підприємства 
«КНІВС», головний редактор газети 
«Київські обрії» ТопчійА.Д. 
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ДЕРЖАВНий КОМІТЕТ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАдІОМОВЛЕННЯ УКРАІни 

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕ€СТ~АЦІЮ 
~PYКOBAНOГO ЗАСОБУ МАсової ІНФОРМАЦІї , 
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Мова (МОВІІ) ВІщання україllСІІка 

В громадсы1о-полї'гиLIJIсc 
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! о о м.І<иїв та КJlївська область Сфера РОЗпЬвскшження та категорlЯ ЧlІта'IІВ 
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАІни 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
'---УПРАВЛШНЯ СТАТИСТИКИ У БРОВАРСБКОМУ-РАЙОНІ-- --
: 181 07400 м. liровари: вул.Кірова.32 

s 
.8 (294) 4-01-57 

Форма довідки затверджена Ha~"830M ДержІШМCТD1)' УкраіНІ' 
від 01.08.05 р. Не Ш 

д о В ІД К А]і I,)Р9-1-7 12006 р. 
] ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

Пll ПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАІни (ЄДРПОУ) 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "кншс" 

Ідентифікаційний код 34465403 
І 

Правовий статус субієкта IОt'ИДИЧНА ОСОБА 

КеріВНIfК ТОПЧІЙ AJЩA ДМИТРІВНА Телефон 52687 

КnаСllфікauійні дані: , 
Місцезнаходження 3210600000 07400 КИЇВСЬКА, М.БРОВАРИ, ВУЛ. 
заКОАТУУ БУДІВЕЛЬНА,S . 
ОpraнїЗаційно-правова 120 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
~opMa за КОПФГ 

Форма власностї за КФВ 10 ПРИВАТНАВЛАСНІСТЬ---- ----- --------
Види діJШьності за КВЕД 
22.12.0 Видання газет 

~2.13.0 Видання жур~~~в та періодичних публікацій • 

22.21.0 Друкування газет 

22.22.0 Інша поліграфічна діяльність 

52.47.0 Роздрібна торгівnя книгам.I, газетами та канцemrрськими товврsш 

IIICТlt1Уційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 ПриваТІІі нефінансові корпорації 
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Дата та (Іомер первинної реЄgJJ.@Ції L7_0'l.2006 N~ 1355 J 02000000 І758--... 

Дата та 'Іомер останньої реєстраційної дії ЗО. [0.2006 N~ 1355 І 07000 І ОО 1758 

Свідоцтво про дерЖавну реєстраціro серія АОО N!! 093696 

Місце проведення реєстраційної діі ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БРОВАРСЬkfj 
МІськоІ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБJIAcn 

Дата виесеиКJI даних щодо суб'єкта до ЄДРПОУ З І. І 0.2006 
Дата Вltдачі довідки З J • І 0.2006 
Вllконавець ХРИСТЕНОК В. В. Телефон 40157 
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М. п. 
: . КОА туу -Кnac ф' . ' . 
. КОПФГ -Кп и I.~~p об'єacrів iдMiHicтpa~H '. . 
КФВ. -Кп аС~Ф!IёА~JI організаційно_п а BHO-~РИТОРlального устр.')'О УкраїН.' 
КВЕД' кnаСИФlкаЦIJI форм' впасност' р вових форм ГОёподарюваННR . t 

- асиф· • І . . 
КlCR' .ІКІЦІІ BJtдїB еко . • '" . . . 

-IUIIСlfФIКОI,ін іtlСТИ1У1 і;ОМIЧНОI Дlаnьності . . . 
. t IIItХ сеКТоріп . • • 
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