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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Третя сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого 2011 року № 191
м. Ужгород

Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради
України

Відповідно до постанови Верховної  Ради України від 15 грудня 2005  року
№ 3116-ІV «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про
Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України», клопотання Чопської
міської ради обласна рада в и р і ш и л а:

Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Чубірка Володимира Володимировича, директора товариства з
обмеженою відповідальністю «Калина-Закарпаття», депутата обласної ради,
Почесною грамотою Верховної Ради України за сумлінну працю, вагомий
особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток області,
активну громадську та депутатську діяльність.

Голова ради І. Балога



НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Почесною грамотою

Верховної Ради України

1. Прізвище, ім’я, по батькові ЧУБІРКО ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ

2. Посада і місце роботи, служби директор товариства з обмеженою
відповідальністю «Калина-Закарпаття»

3. Число, місяць, рік і місце народження 12 жовтня 1976 року в м.
Ужгороді Закарпатської області

4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність член «Єдиного центру»
7. Освіта вища, закінчив Ужгородський національний університет у 2000

році за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобув кваліфікацію
економіста. З 2006 по 2008 рік навчався в УжНУ на факультеті
післядипломної освіти за спеціальністю «Право», здобув кваліфікацію
магістра права.

8. Науковий ступінь, вчене  звання, спеціальне звання не має
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження не має
10.Домашня адреса Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Пархоменка, 6,

тел. 050-372-08-18
11. Службова адреса Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Боженка 2-4,

тел. роб. 61-28-48
12. Загальний стаж роботи 16 років. Стаж роботи у зазначеному колективі

6 років
13. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи

Чубірко Володимир Володимирович працює у ТОВ «Калина-
Закарпаття» на посаді директора з грудня 2005 року. За період роботи на
підприємстві зарекомендував себе кваліфікованим фахівцем, компетентним
керівником, ініціативним і здібним організатором, здатним прогнозувати і
аналізувати події. За цей час йому вдалося збудувати та здати в експлуатацію
п’ять  сучасних автозаправних комплексів за найвищими стандартами, що
існують сьогодні у Європі. Усі автозаправні станції є прикладом втілення
найсучасніших технологій з розгорнутим сервісом та якістю обслуговування, але
найголовнішим є те, що втілився в життя задум Володимира Володимировича
збудувати екологічно чисті АЗС, адже вони облаштовані паливно-роздавальними
колонками англійського виробництва з системою відсмоктування бензинових
парів та системою очищення стічних вод «Біотал». Завдяки будівництву АЗС
створено 100 робочих місць із належними умовами праці (кімнати відпочинку,
душові кабіни на АЗС). Володимир Володимирович відповідально  ставиться до
підбору кадрів підприємства. Співбесіди з майбутніми працівниками він
проводить особисто, ретельно вивчаючи особові справи та резюме. Кожен
працівник, починаючи з оператора і закінчуючи завідувачем АЗС, має бути
професіоналом своєї справи. Тому колектив підприємства – це кваліфіковані,



відповідальні працівники. Особливу увагу Володимир Володимирович приділяє
стосункам у колективі, де панує дружня атмосфера та взаємовиручка.

Чубірко В. В. має заслужений авторитет і повагу як серед колег по роботі,
так і громадськості. Як депутат Закарпатської обласної ради V-VI скликань бере
активну участь у політичному житті краю. Очолював постійну комісію з питань
екології та використання природних ресурсів, зараз –заступник голови постійної
комісії з питань бюджету. Є членом Ужгородського міськвиконкому.

Володимир Володимирович активно займається благодійництвом.
Зокрема, за його спонсорської підтримки придбано новий інвентар для садочків
та загальноосвітніх шкіл міста Чоп, дитячо-юнацька спортивна школа міста
поповнилась новими сучасними велосипедами. У 2008 році були вручені газові
плити малозабезпеченим сім'ям та теплий одяг дітям із таких сімей. Чубірко В.
В. надав матеріальну допомогу громаді м.Чопа для будівництва греко-
католицької церкви.

Він завжди підтримує ініціативи, що спрямовані на розвиток культури,
благоустрою в місті Ужгороді, надає фінансову допомогу для підготовки та
проведення таких заходів. Зокрема, щороку є спонсором проведення
міжнародних змагань з бальних танців у місті Ужгороді. Володимир
Володимирович є одним із меценатів реконструкції Марієповчанської каплички
в Хрестовоздвиженському кафедральному греко-католицькому соборі. Був
одним із організаторів проведення акції «Чисте місто», коли за підтримки
патріотів Ужгорода були прибрані та облагороджені вулиці і набережні міста.
Продовженням акції «Чисте місто» стало засадження сакурової алеї на
Православній набережній Ужгорода. Також завдяки Володимиру
Володимировичу були придбані сажанці дерев для посадки у парку 40-річчя
Перемоги. Чубірко В. В. надав фінансову допомогу на реконструкцію та
добудову першого поверху головного навчально-лабораторного комплексу
Ужгородського національного університету по вул. Університетській, 14 з метою
розміщення там наукової бібліотеки. За сприяння Володимира Володимировича
Обласна інфекційна лікарня отримала в подарунок комп’ютерний комплект для
реєстратури, відбулося відкриття стоматологічного факультету Ужгородського
національного університету.

Без його підтримки не залишається і молодь м.Ужгорода. За його
спонсорської допомоги проведено конкурс «Місіс та Містер ЗакДУ-2009»,
проект «Ужгородська десятка», метою якого була пропаганда здорового способу
життя серед молоді та збір коштів на реконструкцію стадіону ДЮСШ №1
«Автомобіліст».

Володимир Володимирович співпрацює з благодійними організаціями
медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя», фінансово сприяє
поїздкам паломників до християнських святинь.

Кандидатура Чубірка Володимира Володимировича представляється до
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

Голова ради І. Балога

25 лютого 2011 року


