УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцята сесія V скликання
РІШЕННЯ

від 8 липня 2010 року №1170
м. Ужгород

Про клопотання щодо нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2005
року № 3216-ІV «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
«Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України», клопотання
Закарпатської обласної спілки споживчих товариств обласна рада
в и р і ш и л а:
Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Лукіянця Бориса Володимировича, директора колективного
підприємства
«Мукачівський
центральний
ринок»
Закарпатської
облспоживспілки, Почесною грамотою Верховної Ради України за багаторічну
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову, зміцнення споживчої
кооперації Закарпаття та з нагоди 55-річчя з дня народження.

Голова ради

М. Кічковський

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України
1. Прізвище, ім’я, по батькові ЛУКІЯНЕЦЬ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
2. Посада і місце роботи, служби директор колективного підприємства
«Мукачівський центральний ринок» Мукачівської райспоживспілки
Закарпатської облспоживспілки
3. Число, місяць, рік і місце народження 2 серпня 1955 року м. Кременець
Тернопільської області
4. Стать чол.
5. Національність українець
6. Освіта вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості
в 1977 році
7. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання заслужений
працівник сфери послуг України (2004 рік)
8. Які має державні нагороди України, дата нагородження
9. Домашня адреса Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Окружна, 23
10.Службова адреса Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Возз’єднання,
21, тел. (03131) 54266, 23258
11.Загальний стаж роботи 31 рік. Стаж роботи в даному колективі 21 рік
12.Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи
Лукіянець Борис Володимирович працює директором ринку з 1 грудня
1988 року. За час роботи проявив себе здібним, цілеспрямованим, ініціативним,
вимогливим до себе і підлеглих керівником. Під його керівництвом колектив
досяг значних успіхів. Ринок працює стабільно, прибутково, розвивається
матеріально-технічна база.
Борис Володимирович наполегливо працює над тим, щоб створювати
необхідні умови для продажу сільгосппродукції безпосередньо виробником,
забезпечити належну якість торговельного обслуговування.
Колектив ринку, який очолює Лукіянець Борис Володимирович, постійно
виконує свої завдання, набирає темпи у збільшенні об'ємів надання послуг,
товарообороту, розвитку торгової мережі, про що свідчать такі показники:
валові доходи за 2009 рік склали 3507,1 тис. грн, а прибуток у 2009 році склав
239,1 тис. грн. Колектив ринку нагороджено сертифікатом платника податку
облдержадміністрації та Подякою Мукачівської об'єднаної державної
податкової інспекції за своєчасність і повноту сплати податків.
Під керівництвом Лукіянця Бориса Володимировича на ринку
проводиться робота зі зміцнення матеріально технічної бази. За останні три
роки у розвиток матеріально-технічної бази ринку, на модернізацію,
реконструкцію та закупівлю нового обладнання вкладено 1206,3 тис грн;
проведено заміну торгових столів на модернізовані торгові місця,
реконструйовано всі підприємства, які розміщені на ринку, виготовлено столи з
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гранітними стільницями для торгівлі молочною продукцією; виконано заходи з
енергозбереження. За 2009 рік залучено інвестицій у сумі 69,0 тис грн.
У 2009 році проведено роботи з благоустрою прилеглої території та
автостоянки. Продовжується вдосконалення матеріально-технічної бази і
перетворення ринку на повноцінний торгово-сервісний комплекс.
Колектив ринку зайняв друге місце в огляді-конкурсі на «Кращий ринок
споживчої кооперації України» за 2001 рік серед ринків обласних центрів та
міст обласного підпорядкування, а також третє місце в огляді-конкурсі на
«Кращий ринок споживчої кооперації України» за 2007 рік серед ринків міст
обласного підпорядкування.
Борис Володимирович бере активну участь у громадському житті
райспоживспілки і м. Мукачево, член правління та активний член Ради
райспоживспілки, член Ради облспоживспілки, ініціативний у впровадженні
новинок в ринковій торгівлі, активно втілює в життя досвід роботи кращих
ринків України. З 2002 по 2006 роки був депутатом Мукачівської міської ради.
За успіхи в роботі неодноразово нагороджувався грамотами правління
облспоживспілки та райспоживспілки, грошовими преміями, у 2004 році
удостоєний звання «Заслужений працівник сфери послуг України», у 2008 році
нагороджений почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани» Центральної
спілки споживчих товариств України «Укоопспілки».
Кандидатура Лукіянця Бориса Володимировича представляється до
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

Голова ради
8 липня 2010 року

М.Кічковський

