Лауреати міжнародних призів, нагрудних знаків Міжнародної ради «ВІЖИ-3000» за 2011 рік

Згідно рішення обласного громадського об'єднання «Рідне Закарпаття» та
правління міжнародної ради «ВІЖИ-3000» від 5 квітня 2011 року, протокол № 24
міжнародними призами, нагрудними знаками Міжнародної ради «ВІЖИ-3000»
нагороджені:
Міжнародним призом «ВІЖИ-3000»
1. Гісем Володимир – генеральний директор корпорації «Закарпатсад винпром»,
директор Ужгородського коньячного заводу
2. Владика Мілан – Єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії
3. Ледида Олександр – голова Закарпатської обласної державної адміністрації
4. Маркевич Мирон – головний тренер футбольного клубу «Металіст»
5. Пільчевський Юрій – керівник інформаційного центру «Україна - 2012» Кабінету
міністрів України
6. Смоланка Володимир – директор обласного центру нейрохірургії і неврології
Міжн
ародним призом «Віжибу»
1. Ільницький Василь – головний редактор газети «Срібна земля», «Фест»

2. Погорєлов Віктор – міський голова м. Ужгород

Міжнародним призом «Карпатський ведмідь»
1. Макар Василь – директор приватного підприємства готельного комплексу «Дружба»
2. Свида Ярослав – член виконкому Закарпатського обласного відділення НОК України
Міжнародним призом «Вселюжі»
1. Бабич Жужанна – керівник Берегівського філіалу творчого центру «ВІЖИ-3000»,
співачка, композитор, продюсер, художник
2. Мітряєва Світлана – директор регіонального філіалу Національного інституту
стратегічних досліджень при Президентові України, кандидат історичних наук,
заслужений діяч науки і техніки України
3. Ціпола Гізелла – одна з найкращих оперних співачок світу, народна артистка України,
народна артистка СРСР
Нагрудними міжнародними знаками «ВІЖИ-3000»
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1. Бігорі Андрій – голова Берегівської районної ради
2. Гал Людвиг – голова Берегівського районного суду
3. Галай Олександр – заступник міського голови м. Мукачево
4. Гриценко Наталія – завідувач відділу виноробства Закарпатського науково-дослідного
інституту агропромислового виробництва, експерт NIDO при ООН
5. Думен Ярослав – міський голова м. Рахів
6. Ликович Ірися – письменник
7. Малеш Іван – головний лікар Берегівської райлікарні
8. Матяшовський Віктор – директор Закарпатської філії ПАТ «УСК Гарант – Авто»
9. Митровка Михайло – декан Ужгородського факультету Київського національного
Університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України м. Ужгород
10. Носа Михайло – головний редактор обласної газети «Неділя» та десять інших видань
11. Петровський Борис – головний тренер жіночої гандбольної команди «Карпати»
12. Петій -Потапчук Наталія – художній керівник та головний диригент Закарпатського
народного хору Закарпатської обласної філармонії, заслужений працівник культури
України, доцент
13. Підгородська Надія – солістка Закарпатської обласної філармонії, викладач
відділення академічного співу Ужгородського музичного училища ім. Дезидерія Задора
14. Поляковський Мирослав – ведучий «студії Експеримент» телеканалу«Тиса-1»
Закарпатської телерадіокомпанії
15. Приходько Володимир – заступник голови обласної державної адміністрації, член
регіонального комітету з економічних реформ
16. Сачко Михайло – художній керівник зразкового дитячого ансамблю народного танцю
«Джерельця Карпат», заслужений працівник культури України
17. Селменський Степан – заступник директора Закарпатської філії Київського
словіністичного університету, головний редактор щотижневої спортивної обласної газети
«Спорт-тайм»
18. Сочка Ярослав – фрілансер (веб дизайнер, програміст), займається питаннями науки
про НЛО
19. Тимошенко Валерій – засновник і видавець дванадцяти періодичних видань м.
Ужгород
20. Хланта Іван – доктор мистецтвознавства, кандидат філологічних наук, заслужений
діяч мистецтв України, провідний методист обласного організаційно-методичного центру
культури м. Ужгород
21. Ходанич Петро – голова Закарпатської організації Національної спілки письменників
України, кандидат педагогічних наук
22. Цифра Микола – начальник управління пенсійного фонду в Великоберезнянському
районі
23. Чулей Оксана – провідний економіст-статистик Берегівського РВЦ, керівник
канцелярії «ВІЖИ-3000»
24. Шандор Федір – завідувач кафедри туризму УжНУ, кандидат соціологічних наук
25. Штефуца Наталія – директор ТВО «Студія експеримент» телеканал «Тиса-1»,
Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії
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Міжнародним призом «Віжиє» за № 1
1. Мага Петро – заслужений артист України, телеведучий

Церемонія нагорождення лауреатів відбулася 21 вересня 2011 року на засіданні
Міжнародної ради "Віжи-3000" у Ужгороді. Фоторепортаж з зали засідання див.
тут
,а
також церемонії вручення призів
див. тут
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