
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
уповноваженого представника друкованого засобу масової інформації «Оперативно. 
Актуально. Об’єктивно» на участь в установчих зборах з формування нового складу 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)

ВЕРКАЛЕЦЬ МАРИНА ГРИГОРІВНА

Контактна інформація:
поштова та електронна адреса, 
контактний телефон (робочий, мобільний)

т.м. 0951234737, ел.адреса: 
м. Київ, вул. Харченка, буд. 
0951234737

со гіе@,икг.пеі 
45, кв. 79, т.м.

Число, місяць і рік народження 20.01.1988 |

Освіта Вища
Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)

Не має

Нагороди, почесні звання
(за наявності)

Не має

Місце роботи, посада Тимчасово не працює

Посада в ІГС Позаштатний кореспондент

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь
Фізична-особа підприємець
На даний час не обраний народним депутатом України, депутатом Верхо: 
Автономної Республіки Крим та місцевої ради, посадовою особою органі 
органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування

шої Ради
з державної влади,

Г ромадська діяльність

Волонтер, член Громадської організації «Союз громад України»

М.Г..



ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

(газета) «Оперативно. Актуально. Об’єктивно» протягом 2018-2019 років

1. Повна назва ІГС: ДРУКОВАНИЙ ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (газета) 
«Оперативно. Актуально. Об’єктивно»

2. Дані про легалізацію ІГС: зареєстровано Міністерством юстиції України 
19.09.2008 року, № 14434-3405 Р.

3. Місцезнаходження ІГС: м. Київ, вул. Харченка, 43, Адреса електронної 
пошти: ко й£@.икг.пеї. Контактний номер телефону: т.м. 0951234737

4. Основна мета та напрями діяльності: об’єктивне висвітлення політичних 
соціально-економічних подій та реклами. |

5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах 
виконавчої влади -  представник газети є експертом Громадської ради 
Дарницького району м. Києва.

6. Результати профільної діяльності протягом звітного періоду: газетою 
відбувається об’єктивне висвітлення політичних, соціально-економічних подій

діяльності Київської міської ради та районних в місті Києві державних адміністрацій, 
громадського, політичного, соціального та культурного життя України, актуальних 
проблем громадськості, а також для реклами.

Також редакція здійснює видання газет, зокрема, рекламних, у друкованому і в 
електронному вигляді. Газета «Оперативно. Актуально. Об'єктивно» виходить тиражем 
понад 1000 примірників два рази на місяць та розповсюджується серед мешканців міста 
Києва.

Редакцією надаються послуги з добору новин і матеріалів із 
моніторинг).

Г оловний редактор

преси (медійний

Лозовий І.Г.


