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УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                                                                                         



від 15 липня 2013 року								        № 119-р


Про нагородження
Почесною грамотою
та оголошення Подяки


1. Відповідно до Положення про Почесну грамоту Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19 березня 2007 року № 63, нагородити Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету зі здійсненням преміювання в розмірі 70 гривень кожному за рахунок коштів, передбачених кошторисом на 2013 рік:
1.1. За багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників торгівлі:
- Макушеву Наталію Анатоліївну, завідувача магазином № 250 Регіонального відділення «Північ» товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС МАРКЕТ»;
- Дьякову Світлану Євгенівну, заступника директора з комерційних питань приватного підприємства «СЕДАМ-МАРКЕТ»;
- Волкова Леоніда Анатолійовича, начальника відділу прямих продаж товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінструмент».
1.2. За багаторічну сумлінну працю та з нагоди 50-річчя від дня народження:
- Шелупець Людмилу Григорівну, директора Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
- Поважук Галину Юріївну, директора Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Чернігівської міської ради Чернігівської області.
1.3. Мешка Михайла Івановича, монтажника санітарно-технічних систем та устаткування публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Домобудівник», за сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня будівельника.
2. Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Ïîäÿêó ×åðí³ã³âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19 áåðåçíÿ      2007 ðîêó ¹ 63, îãîëîñèòè Ïîäÿêó ×åðí³ã³âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè:
2.1. За багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників торгівлі:
- Ñóõîìë³íó ²ãîðþ Âîëîäèìèðîâè÷ó, ô³çè÷í³é îñîá³ ï³äïðèºìöþ, ðåñòîðàòîðó;
- Âîðøóëîâ³é Ãàíí³ Ñåðã³¿âí³, ôëîðèñòó ìåðåæ³ êâ³òêîâèõ ìàãàçèí³â «Ãðàíä Ôëîðà» ô³çè÷íî¿ îñîáè ï³äïðèºìöÿ Ôåäîð÷óê Çî¿ ²âàí³âíè;
- Äàñþê Îêñàí³ Âîëîäèìèð³âí³, çàâ³äóâà÷ó ìàãàçèíîì ¹ 134 Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ «Ï³âí³÷» òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀËÜßÍÑ ÌÀÐÊÅÒ»;
- Îëåêñ³ºíêî Ãàëèí³ Àíäð³¿âí³, êåðóþ÷îìó ìàãàçèíó «Óðîæàé» òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ãóðòîâî-ðîçäð³áíèé êîìïëåêñ «ÑåÄàÌ»;
- Ðÿáöåâ³é Ëþäìèë³ ²âàí³âí³, ô³çè÷í³é îñîá³ ï³äïðèºìöþ, äèðåêòîðó êàôå «Êóáà»;
2.2. Любчик Ользі Миколаївні, завідуючій складом в магазині «Велика кишеня» товариство з обмеженою відповідальністю «Фудмаркет», за сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників торгівлі.
2.3. Сапону Віктору Віталійовичу, майстру опоряджувальної дільниці публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Домобудівник», за сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня будівельника.


Ì³ñüêèé ãîëîâà                                                                                     Î. Â. Ñîêîëîâ 

