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від 26 травня 2011 року № 250
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
Берегівської районної ради обласна рада в и р і ш и л а:

Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Маргітича Володимира Івановича – голови правління ЗАТ
«Котнар» Почесною грамотою Верховної Ради України за багаторічну сумлінну
працю, вагомий внесок у розвиток виноробної галузі краю та з нагоди 60-річчя
від дня народження.

Голова ради І. Балога



НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Почесною грамотою

Верховної Ради України

1. Прізвище, ім’я, по батькові Маргітич Володимир Іванович
2. Посада і місце роботи, служби голова правління закритого акціонерного
товариства «Котнар»
3. Число, місяць, рік і місце народження 21 травня 1951 року в
м. Берегово Закарпатської області
4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність позапартійний
7. Освіта вища, Львівський державний інститут фізичної культури, вчитель
фізичної культури і спорту
8. Науковий ступінь, вчене  звання, спеціальне звання немає
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження немає
10. Домашня адреса Закарпатська область, м. Берегово, вул. І.Франка, 60
11. Службова адреса Закарпатська область, м. Берегово,
вул. Б. Хмельницького, 163; тел. (03131)42143)
12. Загальний стаж роботи 38 років. Стаж роботи в даному колективі 11
років
13. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи

Маргітич Володимир Іванович розпочав трудову діяльність у 1972 році
тренером дитячої спортивної школи в Чернівецькій області. З 1975 року по
1987 роки працював вчителем фізичного виховання в Берегівському медичному
училищі, до якого повернувся в 1990 році після роботи на посаді військового
інженера – інспектора. У вересні 1993 року вступив на посаду заступника
директора з комерції в товариство з обмеженою відповідальністю «Квадро». У
2000 році переведений на посаду голови правління закритого акціонерного
товариства «Котнар», де працює по сьогодні.

За період роботи зарекомендував себе здібним, наполегливим,
вимогливим, цілеспрямованим керівником, завдяки чому досяг значних успіхів
у роботі. Під його керівництвом багато зроблено для забезпечення стабільної й
ефективної діяльності підприємства. Маргітич В. І. творчо застосовує в роботі
свої знання та навички, вміє оперативно розв’язувати поставлені завдання.
Колективу підприємства неодноразово виносились подяки від Державної
податкової адміністрації в Закарпатській області за вагомий внесок у
наповнення бюджетів усіх рівнів та високу податкову культуру. У 2006 році
Володимира Івановича було нагороджено трудовою відзнакою
Мінагрополітики України «Знак пошани».

Завдяки наполегливості керівника на підприємстві спільно з інвесторами
збудовано і реконструйовано три виробничих підприємства харчової
промисловості, а також посаджено в Берегівському районі на орендованих
землях 170 гектарів виноградників.
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Закрите акціонерне товариство «Котнар» вже багато років є одним із
лідерів України з виробництва виноробної продукції. Стабільне
функціонування підприємства дало змогу значно збільшити бюджет району, а
також зберегти майже 600 робочих місць. Працівники підприємства одержують
своєчасно і стабільно заробітну плату, яка становить у середньому 1400
гривень.

Маргітич В. І. постійно підвищує свій фаховий рівень, володіє
організаторськими здібностями, бере активну участь у всіх суспільних заходах
підприємства та району. Працелюбний, товариський, коректний у спілкуванні з
колегами. Завдяки своїм професійним якостям Володимир Іванович здобув
вагомий авторитет не тільки у працівників підприємства, а й усієї закарпатської
громади.

Кандидатура Маргітича Володимира Івановича представляється до
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

Голова ради І. Балога


