
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Тридцята сесія V скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 8 липня 2010 року №1168
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», подання
громадської організації «Рідне Закарпаття» обласна рада в и р і ш и л а:

Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Рябича Василя Андрійовича, генерального директора
українсько-австрійського підприємства з іноземними інвестиціями у формі
товариства з обмеженою відповідальністю «Фішер-Мукачево», Почесною
грамотою Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у соціально-
економічний розвиток міста Мукачева та Закарпатської області, активну
громадську діяльність та з нагоди 50-річного ювілею.

Голова ради М. Кічковський



1

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Почесною грамотою

Верховної Ради України

1. Прізвище, ім’я, по батькові РЯБИЧ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
2. Посада і місце роботи, служби генеральний директор українсько-

австрійського підприємства з іноземними інвестиціями у формі
товариства з обмеженою відповідальністю «Фішер-Мукачево»

3. Число, місяць, рік і місце народження 21 травня 1960 року в місті
Мукачево Закарпатської області

4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність позапартійний
7. Освіта вища, Львівський лісотехнічний інститут в 1991 році, інженер-

технолог
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження орден «За

заслуги» ІІІ ступеня (06.07.2000), орден «За заслуги» ІІ ступеня
(20.07.2007).

10. Домашня адреса 89600, Закарпатська область, м.Мукачево,
вул.Грушевського, 34

11. Службова адреса 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул.
Індустріальна, 16
12. Загальний стаж роботи 33 роки Стаж роботи у зазначеному
колективі 33 роки
13. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи

Василь Андрійович Рябич народився 21 травня 1960 року у м.Мукачево
Закарпатської області. Після закінчення у 1977 році середньої школи трудовий
шлях розпочав на Мукачівській лижній фабриці учнем токаря і без відриву від
виробництва з відзнакою закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум, а
згодом – Львівський лісотехнічний інститут та Технологічний інститут у м.Лінц
(Австрія).

Після закінчення навчання працював інженером-механіком, начальником
цеху, головним механіком, головним інженером на лижній фабриці, а зі
створенням у 1996 році спільного українсько-австрійського підприємства
«Фішер-Мукачево» став його генеральним директором.

За цей період на підприємстві більш ніж у два рази зросла кількість
працівників, у чотири рази збільшено виробництво лиж та іншої товарної
продукції, яка користується високим попитом у таких всесвітньо відомих фірм
як «Фішер», «Росіньйол», «Саламон», «Атомік», «Фйольк» та інших. Лижним
спорядженням підприємства «Фішер-Мукачево» повністю забезпечено збірну
команду України із зимових видів спорту. За останній період розширено
виробничі площі, залучено нові інвестиції, здійснено модернізацію
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виробництва, впроваджено нові технології, встановлено найновіше обладнання,
що сприяло підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості
продукції, зростанню заробітної праці.

На поліпшення умов та охорони праці підприємство щороку витрачає
близько 1-1,5 мільйона гривень.

Рябич В.А. – висококваліфікований спеціаліст, вимогливий до себе та
підлеглих, принциповий, чуйний та уважний до людей. Підприємство «Фішер-
Мукачево», завдячуючи йому, досягло стандартів європейського та світового
рівня. Водночас Василь Андрійович – активний громадський діяч: член колегії
обласної державної та податкової адміністрації в Закарпатській області, член
виконкому Мукачівської міської ради і президії обласної торгово-промислової
палати, організатор та співголова громадського об’єднання «Рідне Закарпаття».

Здобув повагу широкої громадськості краю, депутатського корпусу,
зробивши значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста
Мукачева та Закарпатської області.

Кандидатура Рябича Василя Андрійовича представляється до
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

Голова ради М. Кічковський

8 липня 2010 року


