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Шановнuй Edyapde €BzeHoB ччу !
Рiшенням Науково-ЕкспертноТ Ради МiжнародноТ iмiджевоi
програми <<Лiдери XXI столiття> за пiдсумками 2013 року
керованому Вами пiдприемству за виробництво
високоякiсноi'о конкурентоспроможноi продукцii та надання
послуг, що вiдповiдають нацiональним та мiжнародним
стандартам якостi, присуджено <<золотий символ якостi
нацiональних ToBapiB та послуг Украiiни>> з врученням
ексклюзивного золотого диплома, електроцного логотипа

цього символа украiъською i англiйською мовами та Сертифiката на право маркування ним
продукцiТ та послуг, або використання його у рекламних цiлях.

Вам особисто, як керiвнику пiдприемства, присво€но Почесне звання <<ЛiдеР пiдприсмНицтва

украihи> з врученням вiдповiдного нагрудного золотого знака з iменним посвiдченням, а передових

членiв колективу, визначених особисто Вамио вiдзначено Почесними грамотами.
<Золотий символ якостi нацiональних ToBapiB та послуг> - найпрестижнiша номiнацiя в YKpaTHi,

яка затверджена Постановою Х Конгресу дiлових, наукових та творчих спiлок УкраiЪи вiд 25.03.08

Р.l Та зареестрована в державни* opiarru* за ЛЪ |32199, що вручаеться з метою посиленнJI позицiй

пiд.rр".rЪr"ч у no"*ypeнTцoMy середовищi, пiдвищення статусу якостi продукцiТ та послуг, суспiльноТ

..ru.r"*o"ri, корпораrйu"о.о ia особистого авторитету керiвника, престижу вiтчизняноТ продукцiТ та

привернення уваги споживачiв саме до найякiснiших ToBapiB та послуг,.змjцнення позицiй украТнського
Оi.r.ф "u."irouory 

piBHi. Зображення символа - це головна композицiя ЗолотоТ скiфськоТ пекторалi, в

якiй зЬ 400 poKiB до "... 
був закладений прiоритет торгово-економiчних вiдносин, що i сьогоднi е

основним елементом розвитку людства.
Повний комплект нагороди складаеться з трьохсекцiйного диплома, на основ з полiрованого

червоного дерева, яа централu"iй.ruar"Hi якого розмiщено символ якостi покритий золотом, на бокових

частинах - тексти з iнформацiсю про символ та про вiдзначення пiдприемства; Сертифiкат в paMi про

надання прав на використання символа; нагрудний позолочений знак кЛiдер пiдприсмництва УкраТни> з

iменниМ посвiдченНям; трИ Грамоти в рамах для передових спiвробiтникiв; СD-диски з електронним

зображенНям симвоЛа якостi, u,uno* arurr" форматУ А-4 В повнокольОровомУ презентацiйному виданнi

кЛiдери УкраiЪи>.
Офiцiйна церемонiя вручення нагород вiдбудеться 20 лютого 2014 року в Нацiональному

комплексi ВеликоТ Вiтчизняноi вiйни (м. КиiЪ, вул. Лаврська, 24). Прочедура нагородження
найвиlцого церемонiального протоколу - Щержавним прапором

YKpai вiйськовоi почесноi варти. У випадку шоi присутностi на

уроч мплект нагородноТ атрибутики буде ю службою.

Ген <<Всеукраiнський науково-дослiд

Радио професор Щи

[ля оформлення HazopodHux dokyMeHmiB просutпо Вас заmелефонуваmа особuсmо або

празначаmu вidповidъльну особу do 12 люmоzо 2014 року.
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