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 УДК 015 
ББК92 
3-18 
    Одним із найбільш ефективних краєзнавчих бібліографічних посібників 
є універсальні покажчики нової краєзнавчої літератури, які протягом 
багатьох років видавались Закарпатською обласною  універсальною 
науковою бібліотекою. Основне завдання покажчиків: оперативне 
інформування спеціалістів сільського господарства, науковців, викладачів 
вищих і середніх навчальних закладів, вихователів, культосвітніх 
працівників про нові краєзнавчі матеріали. З 1986 року Міністерство 
культури України та Національна історична бібліотека України 
порекомендували видавати такі покажчики не щорічно, а щоквартально. 
   З 2002 року з метою більш чіткої систематизації літератури видаються два 
покажчики – щоквартальник «Закарпаття на сторінках преси» та щорічник 
«Книга Закарпаття ... року». 
    У даний універсальний поточний краєзнавчий бібліографічний покажчик 
за І-й квартал 2012 року увійшли найважливіші журнальні й газетні статті, 
які розміщені за галузями знань, причому в кожному розділі є ряд 
підрозділів. 
    Описи літератури мають суцільну нумерацію, на 
яку посилається довідковий апарат, вміщений у кінці посібника за IV-й 
квартал. У довідковий апарат входять: іменний та географічний покажчики, 
список переглянутих періодичних видань. 
    Цільове призначення покажчика – повноцінна інформація про літературу, 
яка відображає життя Закарпатської області, з метою використання її 
у виробничій, науковій і культурно-освітній роботі. 
    Бібліографічний покажчик адресується всім, хто цікавиться громадсько-
політичним життям, історією, економікою, сільським господарством, 
природою, культурою і мистецтвом рідного краю. Бібліотечним 
працівникам він допоможе в краєзнавчій роботі. 
      Зауваження та побажання просимо надсилати на адресу 
Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Федора 
Потушняка: 
 

88018 м. Ужгород, пр. Свободи, 16. 
Покажчик склали: 
О.В.Малинич 
М.П.Самусь 

 
Відповідальна за випуск: Л.З.Григаш  

 
        © Закарпатська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім Федора Потушняка, 2012 
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Область у цілому 
 

1.Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з 
ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничних робіт 
державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району 
Закарпатської області : Постанова... від 22 лют. 2012 р. № 124 м. Київ // 
Урядовий кур’єр. – 2012. – 28 лют. – С. 14. 

 
**************************************************** 

 
2.Балог, І. Фестивалі, концерти, конкурси : презентували святков. 

календар Ужгорода на 2012 рік : ["Календар святкових подій в Ужгороді на 
2012 рік"] / Ірина Балог // Закарпатська правда. – 2012. – 11-17 лют. – С. 12. 

 
3.Данкулинець, Н. Чехи Ужгорода видали "Наш календар – 2012" / 

Ніколетта Данкулинець // Ужгород. – 2012. – 14 січ. – С. 2. : фото. 
 
4.Густі, В. Течія невпинна – береги вершинні : М. Думнич із тих, кого 

вшановують не за посади і титули, а як порядну людину : [про члена колегій 
голов. упр. Пенсійн. фонду України в Закарпат. обл., облас. центру 
зайнятості, голови громад. об-ня "Земляцтво Тячівщини" в м. Ужгороді] / 
Василь Густі // Новини Закарпаття. – 2012. – 3 берез. – С. 6. 

 
5.Павлик, Т. Вийшов друком культурно-історичний календар : [вид. 

Ужгород. т-ва словаків] / Тетяна Павлик // Срібна Земля. – 2012. – 6 квіт. – 
С. 6. 

 
6.Політики – найвпливовіші : але в рейтингу "Фесту" вже є й ж-сти : 

[результати ювілейн. 1-го рейтингу впливов. закарпатців] // Фест. – 2012. – 
24-30 берез. – С. 3.  

 
7.Попович, Ф. Календар "Просвіти" на 2012 рік : [вихід щоріч. календаря-

альм.] / Ференц Попович // Трибуна. – 2012. – 20 квіт. – С. 4. : фото. 
 
8.Почетные имена Украины – элита государства : [О. Климпуш, А. 

Ледида, Э. Матвийчук и С. Митряева в списке уник. киев. изд. под 
одноимен. названием] // Європа-центр. – 2012. – 3 лют. – С. 2. 

 
9.Романюк, Л. Герої, що об’єднують нас із небуття : у краї відзначили 

проголош. Карпат. України: [мітинг-реквієм біля мемор. комплексу "Красне 
поле" поблизу м. Хуста, присвяч. 73-й річниці проголош. Карпат. України] / 
Лариса Романюк // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 22-28 берез. – С. 16.  
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10.Русин, С. Юрій Куцин із Калин – майстер на всі руки : він облаштував 
удома музей старожитностей, доглядає величеньку пасіку та вирощує 
екзоти / Сніжана Русин // Новини Закарпаття. – 2012. – 31 берез. – С. 20. : 
фото Ю. Куцин. 

 
11.У краї відзначили День соборності України та річницю створення 

Закарпатської області // Новини Закарпаття. – 2012. – 24 січ. – С. 1, 3. : фото. 
 
12.Федака, С. Карпатська Україна : [урочистості з нагоди провед. 73-ї 

річниці проголош. Карпат. України, вихід кн., відкр. пам’ятника, скайп-
трансляція урочистостей, яка відбулась у Рахів. район. б-ці за допомогою 
комп’ютер. прогр. "Бібліоміст"] / Сергій Федака // Неділя. – 2012. – 23-29 
берез. – С. 2. : фото. 

 
13.Формула успіху по-закарпатськи : [рейтинг видат. закарпатців] // Фест. 

– 2012. – 23-29 берез. – С. 4. 
 
14.Штефаньо, О. Вийшла друком уже 60-та книга Юрія Чорі : [під назвою 

"Привітання, поздоровлення, побажання" (вид-во "ІВА")] / Оксана 
Штефаньо // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 січ. – С. 6. 

 
Нагородження краян 

 
15.Україна. Президент (Янукович В. Ф.; 2010– ;). Про присудження 

Національної премії України імені Тараса Шевченка : [в т. ч. П. Мідянці – за 
кн. поезій "Луйтра в небо"] // Урядовий кур’єр. – 2012. – 15 берез. – С. 10. 

 
********************************************* 

 
16.Баранчиков, С. Маємо призера Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності : [дипломом II ст. М-ва освіти і науки, молоді та спорту 
України нагороджена В. Йовбак – учениця Ужгород. вищ. проф. уч-ща 
торгівлі та технологій харчув.] / Сергій Баранчиков // Новини Закарпаття. – 
2012. – 27 берез. – С. 1. 

 
17.В області побільшає "Почесних громадян" : [клопотан. політ. сил про 

внес. проекту ріш., на черг. сес. міськради, про присвоєн. "Почесний 
громадянин Закарпаття" – В. Балозі, К. Балог, В. Микиті та О. Ледиді] // 
Срібна Земля. – 2012. – 24 лют. – С. 3. 

 
18.Вашаргелі, Т. Ідіть вперед, долаючи перешкоди... : [Х-й щоріч. рейтинг 

"Лідер року"] / Тетяна Вашаргелі // Неділя. – 2012. – 16-22 берез. – С. 4. 
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19.Високі відзнаки подружжя Беленів : [М. Беленю вручено Диплом 
академіка Укр. Міжнар. Акад. оригін. ідей, а дружині худож. – М. Пуглик-
Белень Указом Президента України присвоєно високе звання "Заслужений 
художник України"] // Вісті Ужгородщини. – 2012. – 23 берез. – С. 1. 

 
20.Відзнаками Президента Угорщини нагородили найсумлінніших 

закарпатців : [Й. Барта, Ш. Хоркаі, Б. Кейс, Й. Мілован та ін. за сприян. 
розвитку укр.-угор. відносин] // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 15-21 
берез. – С. 2. 

 
21.Закарпатцям знову вручали державні нагороди : [Указом Президента 

України присвоєно почес. звання "Заслужений працівник культури України" 
викл. Ужгород. ДШМ Л. Яровій, "Заслужений працівник промисловості 
України" присвоєно дир. виробничо-комерційн. п-ва "Мукачівський 
міськкоопторг" облспоживспілки М. Поповичу, "Заслужений художник 
України" – живописцю В. Поповичу та ін.] // Новини Закарпаття. – 2012. – 
14 лют. – С. 4. : фото. 
 

22.ЗакДУ отримав найвищу освітянську нагороду України : 
["Освітянський Оскар" – за підсумками XV Міжнар. вист. навч. закл. 
"Сучасна освіта в Україні – 2012"] // РІО. – 2012. – 25 лют. – С. 8. 

 
23.Отличия за "Ватиканскую елку" : [грамоты от главы облгосадмин. А. 

Ледиды краянам, причастных к подготовке "Украинского Рождества в 
Ватикане"] // Європа-центр. – 2012. – 17 лют. – С. 7. 

 
24.Стали відомі переможці конкурсу "Вчитель року-2012" : [ними стали: 

В. Лашкай, М. Шкробинець, Л. Стеців, Г. Станко та Т. Дурунда, а також 
дир. Ужгород. лінгв. гімназії М. Мегешу вручили посвідч. "Заслуженого 
працівника культури"] // Новини Закарпаття. – 2012. – 28 лют. – С. 3. 

 
25.У вівторок закарпатцям вручали відзнаки угорського уряду : 

[нагородою "Срібний хрест" були удостоєні Л. Форгон, Б. Кейс, а "Золотий 
хрест" було вручено Й. Барту та Й. Мілован] // Новини Закарпаття. – 2012. – 
17 берез. – С. 3. 

 
26.Ювілейний десятий закарпатський рейтинг "Лідер року" назвав 

переможців : [за підсумками голосув., переможцями стали: владика Мілан 
єпископ Мукачів. греко-католиц. єпархії, В. Балога – міністр МНС, О. 
Ледида – голова Закарпат. ОДА, Е. Левадська – кер. ТО "Малий Лувер", Л. 
Григаш – дир. Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка, М. Сладічек – Ген. консул 
Словаччини в Ужгороді] // Срібна Земля. – 2012. – 17 лют. – С. 6. : фото. 
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Населення. Національний склад. Демографія 
 

27.Іванчо, Й. Втеча у "свій" дім : [проблема біженців на Закарпатті] / 
Йосип Іванчо // Ужгород. – 2012. – 4 лют. – С. 6. 

 
28.Пилипчинець, В. П’ятнадцять літ людського зречення : "останні герої" 

полишили ведмеж. кут : [про сестер-самітниць з Кужбеїв, що на Міжгірщині 
Анну та Калину Бряників] / Василь Пилипчинець // Фест. – 2012. – 12-18 січ. 
– С. 13. 

 
29.Тимчишин, Р. В Ужгороді буде вірменська церква : представники 

вірмен. громади України вирішували на Закарпатті нагальні проблеми / 
Роман Тимчишин // Закарпатська правда. – 2012. – 10-16 берез. – С. 5. 

 
Історія міст сіл Закарпаття 

 
30.Ващук, Т. Іподром, жаб’ячі лапки, могила Еліс Віндзор : це не Рим, 

Париж чи Лондон, а село Тур’ї Ремети на Перечинщині! : [історія і 
сьогоден.] / Тарас Ващук // Закарпатська правда. – 2012. – 4-10 лют. – С. 12. 

 
31.Вдовиченко, Г. А у центрі Стужиці – "Молочна ріка" тече... : [про с. 

Стужиця Великоберезнян. р-ну] / Галина Вдовиченко // Високий Замок. – 
2012. – 7-14 берез. – С. 8. 

 
32.Вдовиченко, Г. Люта зима у Люті : [про село Великоберезнян. р-ну] / 

Галина Вдовиченко // Високий Замок. – 2012. – 16-22 лют. – С. 8. : фото. 
 
33.Зайцев, В. Геополітичний Чардаш : навіщо угорцям наше Закарпаття? : 

[про ідею створ. угор. автономії на Закарпатті] / Валерій Зайцев // Трибуна. 
– 2012. – 30 берез. – С. 5. 

 
34.Івашко, В. 13 років тому між Україною та Румунією зламався місток... 

: [історія румун. с. Тарна Маре і укр. Хижі (Кіш Тарна), які були колись 
одним насел. пунктом] / Василь Івашко // Новини Закарпаття. – 2012. – 4 
лют. – С. 7. 

 
35.Цмур, Ю. Село, в яке життєві дороги привели і Митрака, і Сільвая, 

цього року святкуватиме своє 460-річчя : [про с. Ворочово Перечин. р-ну] / 
Юрий Цмур // Новини Закарпаття. – 2012. – 31 берез. – С. 7. 

 
36.Що не сільце – своє лице : Середньоє (Середнє) : варіант А : [село 

Ужгород. р-ну] / (записав С. Русин від І. Козар, с. Андріївка Ужгород. р-ну, 
1997 р.) // Срібна Земля. – 2012. – 3 лют. – С. 11. 
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37.Що не сільце – своє лице : Серенчівці (Щасливе) : варіант Б : [село 

Мукачів. р-ну] / (В. Басараб, газ. "Новини Закарпаття", №№ 63-64, 1997, 26 
квіт.) // Срібна Земля. – 2012. – 17 лют. – С. 11. 

 
38.Що не сільце – своє лице : Синевир : [село Міжгір. р-ну] / (В. Кіш, газ. 

"Старий Замок", № 21-22. 2002, 14 берез.) // Срібна Земля. – 2012. – 24 лют. 
– С. 11. 

 
39.Що не сільце – своє лице : Сіль : [село Великоберезнян. р-ну] / 

(записала О. Дем’ян від О. Цупа, с. Доманинці Ужгород. р-ну, 1998 р.) // 
Срібна Земля. – 2012. – 16 берез. – С. 10. 

 
Етнографія 

 
40.Від свята Маланки і Василя – до Водохреща : [традиції святкув.] // 

Ужгород. – 2012. – 14 січ. – С. 15. 
 
41.Грибанич, І. На Святвечір у хаті повинен горіти вогонь : про цікаві 

різдвяні традиції на Закарпатті / Ілля Грибанич // Новини Закарпаття. – 2012. 
– 6 січ. – С. 12, 16. 

 
42.На Закарпатті повертається мода на вовняні гуні : закарпатець В. Гичка 

не скидає овечу гуню ні взимку, ні влітку // Неділя. – 2012. – 20-26 січ. – С. 
3. 

 
43.Тернавська, Н. Бабуся в кулоні, або Похорон за планом : [традиції 

похов. на Закарпатті] / Наталія Тернавська // Старий Замок. Паланок. – 2012. 
– 16-22 лют. – С. 14. 

 
Край в період 1938– березень 1939 рр. 

Карпатська Україна 
 

44.Горват, В. Карпатська Україна очима покоління : побачила світ кн. про 
людей, які не зрадили себе : [кн. В. Кришеника "Наздоганяючи 
минуле" (вид-во "Гражда")] / Василь Горват // Новини Закарпаття. – 2012. – 
13 берез. – С. 4. 

 
45.Нитка, В. Знайдено документи часів Карпатської України : [приват. 

зібр. док. священника Б. Балтовича часів Карпат. України, яке представив 
голова Закарпат. облас. орг. ВО "Свобода" О. Куцин] / Василь Нитка // 
Голос України. – 2012. – 20 берез. – С. 6. : фото О. Куцин, О. Диби. 
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46.Олійник, Л. До 73-річчя Карпатської України : в Ужгороді відкриється 
вист. унік. архів. док. : [організов. Держ. архівом у Закарпат. обл.] / 
Людмила Олійник // Новини Закарпаття. – 2012. – 10 берез. – С. 2. 

 
47.Офіцинський, Р. "Іду на смерть, бо любив свою рідну Україну" : яку 

роль зіграло проголош. Карпат. України в берез. 1939 р. для нас 
сьогоднішніх? : [розмова з д-ром іст. наук, проф. / вела Л. Олійник] / Роман 
Офіцинський // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 берез. – С. 18. 

 
48.Федака, С. Карпатська Україна : наперекір гітлерів. планам : [історія 

1938-1939 рр.] / Сергій Федака // Фест. – 2012. – 16-22 берез. – С. 5. 
 
49.Штефаньо, О. Маловідома "Жіноча Січ" : до визвол. змагань в Карпат. 

Україні актив. долучилося і жіноцтво / Оксана Штефаньо // Новини 
Закарпаття. – 2012. – 24 берез. – С. 20. 

 
Персоналії державних і громадських діячів 

 
50.Багряний, С. Герою Карпатської України поставили пам’ятник на 

малій батьківщині : [про відкр. пам’ятника одному із остан. карпат. 
січовиків, члену ОУН М. Петричку у с. Чинадієві Мукачів. р-ну] / Сергій 
Багряний // Шлях перемоги. – 2012. – 21 берез. – С. 1. 

 
51.Голодняк, А. Верховинці шанують своїх земляків : [про громад. діяча 

Міжгірщини Ю. В. Ільницького] / Андрій Голодняк // Фест. – 2012. – 26 січ. 
- 1 лют. – С. 2. 

 
52.Данилюк, Д. Поборник і захисник імені нашого : нещодавно 

виповнилося 240 р. з дня народж. І. Орлая / Дмитро Данилюк // Новини 
Закарпаття. – 2012. – 25 лют. – С. 19. 

 
53.Коршинський, Д. "Я ненавиджу ваших органів", – кинув Михайло 

Петричко у вічі слідчому, який допитував його : [про громад. діяча, учасн. 
нац.-визвол. руху під керівництвом ОУН-УПА на Закарпатті] / Дмитро 
Коршинський, Іван Мешко // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 берез. – С. 19. 

 
54.Немеш, Л. Степану Вайді виповнилося б 90 років : [громад. діяч, 

Герой Радян. Союзу] / Любов Немеш // Новини Закарпаття. – 2012. – 31 січ. 
– С. 5. 

 
55.Орос, І. Лавровий вінок Августина Волошина : до десятиліття Мемор. 

музею Президента Карпат. України в Ужгород. замку відкрили нову 
експозицію : [відкр. стаціонар. вист., присвяч. віднош. до батьків, сім’ї, 
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дружини, сестер та племінниць А. Волошина] / Іван Орос // Старий Замок. 
Паланок. – 2012. – 15-21 берез. – С. 7. : фото. 
 

56.Сеньорові Пласту Василю Белею з нагоди 90-річчя від дня 
народження : [відом. громад., культ. та пласт. діяч Закарпаття] // Трибуна. – 
2012. – 3 берез. – С. 2. 

 
57.Сліпецький, О. "...Найбільш учений і найбільш компетентний в 

етнографічних справах священик-русин у цілій Угорщині" : [кн. О. Мазурка 
про закарпат. вчен.-історика, етнографа Ю.-К. Жатковича під одноімен. 
назвою] / Олег Сліпецький // Фест. – 2012. – 23-29 берез. – С. 14. 

 
58.Хланта, І. Доля Івана Коршинського : [про нову автобіогр. кн. І. 

Коршинського "Скальпелем і пером : факти, події, роздуми у дзеркалі 
преси" (2011)] / Іван Хланта // Новини Закарпаття. – 2012. – 13 берез. – С. 5. 

 
 

Природа і природні ресурси краю 
 

59.Гамор, Ф. Шанс для гірських доріг : [прохан. адмін. Карпат. біосфер. 
заповідника до Закарпат. ОДА та М-ва інфраструктури щодо включ. до 
переліку доріг держ. знач. шляхи до об’єктів заповідника] / Федір Гамор // 
Голос України. – 2012. – 31 берез. – С. 4. 

 
60.Гурницька, Е. У Закарпатті є те, що може оздоровити всю планету! : 

[про цілющі властивості закарпат. цеоліту] / Евеліна Гурницька // РІО. – 
2012. – 18 лют. – С. 7. 

 
61.Концепція Державної програми сталого розвитку Українських Карпат 

як складової частини програми Європейського Союзу "Карпатський 
простір" // Новини Закарпаття. – 2012. – 27 берез. – С. 4. 

 
62.Кривда, М. На карпатські річки накинули оком ділки? : [буд-во на 

Закарпатті ГЕС] / Марина Кривда // Голос України. – 2012. – 15 берез. – С. 1, 
6. 

 
63.Піняшко, І. "Зачарований край" може перетворитися на туристичну 

Мекку Іршавщини : [розмова з дир. НПП "Зачарований край" / вів М. 
Сочка] / Іван Піняшко // Новини Закарпаття. – 2012. – 28 лют. – С. 4. 

 
64.Поліха, П. Закарпаття все ще має шанс стати українським клондайком : 

[Мужіїв. родовище] / Петро Поліха // Новини Закарпаття. – 2012. – 18 лют. – 
С. 7. 
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65.Потіш, Л. Звідки на Ужі чайки та нерозгадана таємниця ужгородських 
сов : вч.-орнітолог Л. Потіш розповідає про закарпат. птахів : [розмова / вів 
О. Попович] / Людвиг Потіш // Неділя. – 2012. – 10-16 лют. – С. 5. 

 
66.Приглашает Ужанский национальный парк : [презентация новых 

аттракций заповедника] // Європа-центр. – 2012. – 23 берез. – С. 7. 
 
67.Синевирське озеро та замок графа Шенборна потрапили до списку 

найромантичніших місць України // Новини Закарпаття. – 2012. – 18 лют. – 
С. 20. : фото. 

 
68.Червона книга Українських Карпат – мрія, що стала реальністю : [кн. 

під одноімен. назвою (вид-во "Карпати")] // Срібна Земля. – 2012. – 17 лют. – 
С. 6. 

Благоустрій 
 

69.Даєш сакуризацію! : зелені архітектори при чехах і "совку" дбали про 
красу і смак в Ужгороді, нинішня влада думає про "відмивання" коштів : 
[озелен. міста] // РІО. – 2012. – 10 берез. – С. 6. 

 
70.Мийсарош, Я. Жива пам’ять про місто мертвих : найдавніше похов. 

Ужгород. Кальварії датується 1796 р. / Яна Мийсарош // Новини Закарпаття. 
– 2012. – 21 січ. – С. 16. 

 
71.Невицька, О. Перший ліхтар-дороговказ "приміряли" в обласному 

центрі : [ліхтарі-вказівники, що розповідатимуть про м. Ужгород] / Оксана 
Невицька // Новини Закарпаття. – 2012. – 28 січ. – С. 18. 

 
72.Нитка, В. Чехи відновлять в Ужгороді військове кладовище : [чес.-

укр. співпраця по відновл. кладовища на "Шахті", де поховані чехословац. 
війська] / Василь Нитка // Голос України. – 2012. – 4 квіт. – С. 11. 

 
73.Форіш, Ю. Наодинці з небезпекою : [розмова з начальником варти 

пожеж.-рятувал. підрозділу пожеж. ч. № 1 Ужгород. РВ ГУ МНС / вела І. 
Манзулич] / Юрій Форіш // Ужгород. – 2012. – 4 лют. – С. 7. 

 
Соціально-економічний розвиток області 

 
74.Закарпаття – у десятці найкращих за результатами соціально-

економічного розвитку // Трибуна. – 2012. – 3 берез. – С. 2. 
 
75.Залевська, Л. "Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах" : 

в МДУ завершилася всеукр. наук.-практ. конф. : [під одноімен. назвою] / 
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Лілія Залевська // Неділя. – 2012. – 24 лют. - 1 берез. – С. 6. 
 
76.Країна виходить з боргів, а економіка – з тіні : уряд відзвітував про 

свою роботу протягом 2011 р. : [в т. ч. про Закарпат. обл.] // Закарпатська 
правда. – 2012. – 25 лют. - 2 берез. – С. 11. 
 

Промисловість. Загальні питання. 
Окремі галузі промисловості. Інвестиційна діяльність 

 
77.Ільницький, В. Найкраще місце на Землі стане електродарським 

краєм? : на Закарпатті мають намір збудувати 330 міні-ГЕС / Василь 
Ільницький // Фест. – 2012. – 9-15 берез. – С. 5, 11. 

 
78.Качур, М. "Турбогаз" не упустив свого шансу і тому нині знаходиться 

на стадії виробничого ренесансу... : [розмова з дир. ВАТ "Ужгородський 
турбогаз" / вів Б. Дубовий] / Михайло Качур // Новини Закарпаття. – 2012. – 
4 лют. – С. 6. 

 
79.Микита, В. Чим для нас цікавий словацький досвід використання 

біоенергії? : висока ціна газу змушує шукати варіанти : [альтернатив. 
джерела енергії] / Владислав Микита // Новини Закарпаття. – 2012. – 31 
берез. – С. 6. 

 
80.Паскаль, С. Аби позбутися залежності від ціни на газ та електрику, 

варто грітися енергією сонця та вітру : [розмова з дир. приват. п-ва "Solar 
Karpaty" / вела М. Марко] / Сергій Паскаль // Калейдоскоп оголошень. – 
2012. – 8 берез. – С. 1-2. 

 
81.Ужгород освітлюватиметься по-новому : [Прогр. модернізації мереж 

зовніш. освітлен. м. Ужгорода на 2012-2016 рр.] // Ужгород. – 2012. – 14 січ. 
– С. 5. 

Бюджет. Фінанси. Банківська справа. 
Страхування. Пенсійний фонд 

 
82.Бадида, М. Марія Бадида: "Від порозуміння бізнесу і податкової 

залежить, як усі будемо жити"  : [розмова з начальником податк. інспек. / вів 
В. Бедзір] / Марія Бадида // Калейдоскоп оголошень. – 2012. – 16 лют. – С. 1-
2. 

 
83.Ворошилов, О. За сприяння Світового банку в Берегові відкрили 

центр соціальної допомоги : до цього соцпрацівники мали справу з допотоп. 
комп’ют. / Олександр Ворошилов // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 9-15 
лют. – С. 11. 
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84.Єгорушкіна, Ю. Бюджет Мукачівщини : сільрадам доведеться 
затягнути паски, а для дітей будуватимуть садки / Юліанна Єгорушкіна // 
Старий Замок. Паланок. – 2012. – 12-18 січ. – С. 4. 

 
85.Зобов’язання перед страхувальниками : [облас. від-ня фонду соц. 

страхуван.] // Новини Закарпаття. – 2012. – 6 берез. – С. 5. 
 
86.Синкулич, О. У вас є робота для... неповнолітніх? : проблему 

працевлаштув. неповноліт. та дітей-сиріт має спільно вирішувати влада, 
роботодавці та соц. служби / Ольга Синкулич // Закарпатська правда. – 2012. 
– 25 лют. - 2 берез. – С. 12. 

 
87.Лесів, А. Нова школа, дитсадочок, відремонтовані дахи й дороги : що 

зміниться в облас. центрі за гроші з наших кишень? : [бюджет міста] / 
Анастасія Лесів // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 19-25 січ. – С. 2, 6. 

 
88.70 відсотків пенсіонерів обласного центру отримали підвищені 

розміри пенсій з 1 жовтня і з 1 грудня 2011 року // Ужгород. – 2012. – 18 
лют. – С. 10. 

 
89.Солодка, Г. Головне – вчасно виплачені зарплати : коротко про те, як 

виконуються бюджети і на що йдуть гроші / Галина Солодка // Закарпатська 
правда. – 2012. – 25 лют. - 2 берез. – С. 5. 

 
90.Фазекаш, Д. Прожити на 400 мільйонів : в Ужгороді деп. прийняли 

бюджет на наступ. рік / Денис Фазекаш // Закарпатська правда. – 2012. – 14-
20 січ. – С. 6. 

 
Транспорт 

 
91.Афтанас, Я. Попереду паровоза : поспішна реорг. "Укрзалізниці" 

призвела до безладу у вантаж. перевез. : [розмова з головою Ужгород. терит. 
профспілк. орг. Львів. залізниці / вів Б. Дубовий] / Ярослав Афтанас // 
Новини Закарпаття. – 2012. – 11 лют. – С. 8. 

 
92.Нитка, В. Коли почуємо шум гвинтокрилів? : [держ. під-во 

"Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання" в с-щі Дубовому, Тячів. р-
ну / Василь Нитка // Голос України. – 2012. – 30 берез. – С. 7. 

 
93.Штефаньо, О. Подорож "Анцею Кушницькою" з користю і не без 

моралі : [про Боржав. вузькоколійку] / Оксана Штефаньо // Новини 
Закарпаття. – 2012. – 25 лют. – С. 18. 
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Комунальне господарство. Побутове обслуговування 
 

94.Гончар, Д. Дивно, та й годі : півтора мільйона гривень – "на 
обслуговування" нових ужгородських котелень, а не на те, що справді 
болить : ліки, харчування дітей / Дмитро Гончар // Закарпатська правда. – 
2012. – 18-24 лют. – С. 6. 

 
95.Семаль, В. Віталій Семаль: "Мрію про те, що, зустрічаючи гостей в 

Ужгороді, пишатимусь чистотою і красою рідного міста" : [розмова з голов. 
міськ. комунальником / вела А. Хаятова] / Віталій Семаль // Ужгород. – 
2012. – 17 берез. – С. 1, 5. 

 
96.Стефанець, О. Модні меблі замовляли колись у пана Ференца 

Томича : [мебл. салон-майстерня у сорок. роках мин. ст. в м. Ужгороді] / 
Ольга Стефанець // Неділя. – 2012. – 24 лют. - 1 берез. – С. 20. 

 
Сільське господарство 

 
97.Дубовий, Б. Тонкорунне вівчарство відроджує на Берегівщині 

гетенський фермер із дипломом зоотехніка : [про фермера із с. Гетен Г. 
Шітєва] / Богдан Дубовий // Новини Закарпаття. – 2012. – 6 берез. – С. 7. 

 
98.Михайлянц, Е. Майбутнє виноробної промисловості більш бентежить, 

аніж радує : [розмова з виноробом, засл. прац. пром-сті України / вів Б. 
Дубовий] / Едуард Михайлянц // Новини Закарпаття. – 2012. – 18 лют. – С. 6. 

 
99.Нитка, В. ... І на Верховині виноградники цвітуть! : [виноградарство в 

Закарпат. обл.] / Василь Нитка, Василь Пилипчинець // Голос України. – 
2012. – 15 берез. – С. 20. 

 
100.Попович, О. Органічний леквар із Ботара : еколог. чисті унік. 

продукти виробляє закарпат. фермер П. Тізеш : [Виноградів. р-н] / 
Олександр Попович // Неділя. – 2012. – 20-26 січ. – С. 6. 

 
101.Пумпинець, В. Вівчарство на Рахівщині поволі відроджується / 

Віталій Пумпинець // Новини Закарпаття. – 2012. – 24 січ. – С. 5. 
 
102.Савицька, Е. Панство, це жаб’ячі лапки : [жаблярство у с. Тур’ї 

Ремети, що на Перечинщині] / Еліна Савицька // Експрес. – 2012. – 5-12 квіт. 
– С. 7. 

 
103.Тарканій, Г. "Земне тяжіння" : вони возвеличили себе працею на 

землі : [презентація кн. нарисів про аграріїв Закарпаття під одноімен. 
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назвою, упоряд. П. Федикович] / Ганна Тарканій // Новини Закарпаття. – 
2012. – 4 лют. – С. 11. 
 

Економічні зв’язки області з іншими країнами 
 

104.Закарпатські депутати разом зі своїми словацькими колегами шукали 
вихід зі складних ситуацій : [з питань транскордон. співробітництва] // 
Новини Закарпаття. – 2012. – 24 берез. – С. 6. 

 
105.Подоляк, Л. "Треба об’їзну дорогу" : посол Угорщини в Україні М. 

Баєр на Закарпатті розповів про реконструкцію "Лужанки" і на 98 % узгодж. 
протокол / Лариса Подоляк // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 23-29 лют. – 
С. 6. 

 
106.5 років, 25 проектів, клуб друзів і дружба без термінів : на Закарпатті 

підсумували співпрацю й підписали нову угоду з чес. краєм Височіна : [в т. 
ч. святков. вечір в Мукачів. драмтеатрі, вист. робіт нар.-приклад. мистец. 
територіал. громад] // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 22-28 берез. – С. 3. : 
фото. кольор. 

 
Охорона здоров’я. Медичні установи 

 
107.Землянська, М. ДоКІР невакцинованим : у Закарпатті зафіксовано 

436 випадків захворюв. на кір / Марія Землянська // РІО. – 2012. – 17 берез. – 
С. 8. 

 
108.Літераті, Т. Розмальовки та книжки з глянцем – шкодять : кліпання, 

пейзаж за вікном і полотна закарпат. корифеїв – на користь дит. очам : [дит. 
офтальмологія] / Тетяна Літераті // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 12-18 
січ. – С. 7. 

 
109.Логойда, Н. Покласти зуби... під мікроскоп! : закарпат. науковці-

стоматологи почали працювати на унік. обладнанні, якого не має жоден вуз 
України / Наталія Логойда // Закарпатська правда. – 2012. – 24-30 берез. – С. 
13. 

 
110.Малозабезпечених дітей лікуватимуть за сприяння виноградівських 

депутатів : [про Благодійн. фонд "Рука допомоги"] // Фест. – 2012. – 12-18 
січ. – С. 3. 

 
111.Нірода, О. Вдихаючи формальдегід : Луцьк, Вінниця й Ужгород 

очолюють "Таблицю забрудненості" міст по правий бік Дніпра / Оксана 
Нірода // Ужгород. – 2012. – 28 січ. – С. 5. 
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112.Нірода, О. Глюкометр у вигляді наручного годинника винайшов 
ужгородський вчений : [П. П. Бобонич] / Оксана Нірода // Ужгород. – 2012. 
– 3 берез. – С. 5. 

 
Медичні і лікувально-профілактичні установи 

 
113.Вже у 2013-му Закарпаття матиме сучасний перинатальний центр : [в 

м. Ужгороді] // Новини Закарпаття. – 2012. – 4 лют. – С. 4. 
 
114.Думнич, Ю. Юрій Думнич: "Закарпатські корови масово інфіковані 

палочкою Коха" : а через їхнє молоко у краї шириться туберкульоз кісток : 
[розмова з фтизіоортопедом Закарпат. облас. протитуберкульоз. 
диспансеру / вела М. Галас] / Юрій Думнич // Закарпатська правда. – 2012. – 
24-30 берез. – С. 12. 

 
115.Зайцева, В. Нейрохірурги "паксують" : кожен пацієнт Центру 

нейрохірургії і неврології має своє місце на сервері : [м. Ужгород] / Вікторія 
Зайцева // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 8-14 берез. – С. 7. 

 
116.Кручаниця, В. Василь Кручаниця: "Боротися потрібно не з 

наркозалежними, а з незаконним обігом наркотиків" : [розмова з голов. 
лікарем Закарпат. облас. нарколог. диспансеру / вела О. Нірода] / Василь 
Кручаниця // Ужгород. – 2012. – 24 берез. – С. 7. 

 
117.Медична галузь Ужгорода та району таки об’єднається під дахом 

другої міської поліклініки // Новини Закарпаття. – 2012. – 28 січ. – С. 3. 
 
118.Мороз, Г. Жінка, яка створює світ дитячої радості : розмова з голов. 

лікарем дит. спеціаліз. санаторію "Малятко" / вів Д. Гончар / Галина 
Мороз // Закарпатська правда. – 2012. – 3-9 берез. – С. 12. 

 
119.Рошко, І. Ігор Рошко: "Потрібно лікувати не тільки тіло, але й 

душу" : [розмова з голов. лікарем Ужгород. міськ. дит. лікарні] / Ігор 
Рошко // Медичний вісник. – 2012. – № 1 (січ.). – С. 2-3. 

 
120.Смоланка, В. Білу пляму на карті нейрохірургії України взявся 

ліквідовувати закарпатський Центр нейрохірургії та неврології під 
керівництвом професора Володимира Смоланки : [розмова / вела Л. 
Подоляк] / Володимир Смоланка // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 9-15 
лют. – С. 7. 

 
121.Смоланка, В. "Мусимо до цього прийти"... : відом. у Європі ужгород. 

нейрохірург розповідає про перспективи страхов. медицини і не тільки : 
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[розмова / вів С. Попович] / Володимир Смоланка // Новини Закарпаття. – 
2012. – 11 лют. – С. 7. 
 

122.Чекан, Ф. Фома Чекан: "Коли приїхав у Вільшани, місяць не міг 
нормально їсти" : [розмова з голов. лікарем облас. психіатрич. лікарні / вела 
А. Федурця] / Фома Чекан // Закарпатська правда. – 2012. – 17-23 берез. – С. 
12.              

Фізична культура і спорт 
 

123.Закарпатський спорт доби Незалежності : [кн. відом. спорт. ж-ста В. 
Тарасюка "Розвиток спорту на Закарпатті в незалежній Україні (1991-
2011)"] // Ужгород. – 2012. – 3 берез. – С. 3. 

 
124.Калінін, В. Наші можуть конкурувати з елітою : В. Калінін – про 

остан. успіхи крайов. дзюдо : [розмова з голов. тренером / вів Р. Рогожа] / 
Віктор Калінін // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 16-22 лют. – С. 13. 

 
125.Кіндрат, О. Олексій Кіндрат: "Практично всі тенісні корти 

перебувають у приватних руках. Або – в занедбаному стані" : [розмова з 
очільником фед. тенісу в м. Ужгороді / вела О. Нірода] / Олексій Кіндрат // 
Ужгород. – 2012. – 11 лют. – С. 13. 

 
126.Плавайко, В. Із Будапешта і Львова – осипані медалями : 

представниці клубу "Закарпаття" продовжують радувати висок. 
результатами : [розмова з кер. клубу із художн. гімнастики / вів Р. Рогожа] / 
Валентина Плавайко // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 1-7 берез. – С. 13. 

 
127.Селменський, С. 100 років настільному тенісу Закарпаття / Степан 

Селменський // Спорт-тайм. – 2012. – 20 берез. – С. 6. 
 
128.Фазекаш, Д. "Карпати" знову на висоті : хоч тренер поставив їм 

незадовіл. оцінку : [ужгород. гандбол. команда] / Денис Фазекаш // 
Закарпатська правда. – 2012. – 25 лют - 2 берез. – С. 14. 

 
129.Шомодьї, Б. Східні бойові мистецтва на Закарпатті : [розмова з 

голов. інструктором Закарпат. облас. фед. ушу / вів П. Білецький] / 
Барнабаш Шомодьї // Срібна Земля. – 2012. – 23 берез. – С. 16. 

 
Футбол 

 
130."Легенды футбола. Ветхий Завет". Авторская презентация : [кн. 

закарпат. публициста В. Маски] // Європа-центр. – 2012. – 27 січ. – С. 13. 
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131.Першого японця в історії українського футболу придбала "Говерла-
Закарпаття" : [дворіч. контракт із 25-річ. півзахисником Я. Като] // Ужгород. 
– 2012. – 11 лют. – С. 13. 

 
132.Сабо, Й. "У мене характер, чесно кажучи, не ангельський", – зізнався 

в інтерв’ю "Новинам Закарпаття" наш уславлений футболіст Йожеф Сабо : 
[розмову / вів Я. Лех] / Йожеф Сабо // Новини Закарпаття. – 2012. – 3 берез. 
– С. 20. 

Політичні партії, рухи, течії, громадські 
організації і об’єднання 

 
133.Алексій, В. Робота підприємств – під контролем Компартії : [робота 

Закарпат. обкому Компартії України по реалізації програми "Робота. 
Зарплата. Захист"] / Володимир Алексій // Комуніст. – 2012. – 6 січ. – С. 2. 

 
134.Баник, Д. "AIESEC в Ужгороді" розпочинає освітній проект 

ACT.IN.UA : [зустріч у прес-центрі "Нове Закарпаття" з представниками 
міжнар. молодіж. орг.] / Данило Баник // Вісті тижня. – 2012. – 11 лют. – С. 
2. 

 
135.Баранчиков, С. Налагоджуємо соціальний діалог від Прем’єр-

міністра до "первинки" : [міжрегіон. семінар-навч. активу профспілки 
працівників культури України, який відбувся в м. Мукачеві] / Сергій 
Баранчиков // Новини Закарпаття. – 2012. – 24 січ. – С. 5. : фото. 

 
136.Ворошилов, О. Скаути... і піонери працюють у Берегові з молоддю : 

[молодіж. орг.] / Олександр Ворошилов // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 
22-28 берез. – С. 6. 

 
137.Гутник, В. Славні сторінки комуністичного руху : [про міжнар. конф. 

представників комуніст. та робітнич. партій, присвяч. 90-ій річниці першої 
конф. крайов. Підкарпат. орг. Комуніст. партії Чехословаччини (1922 р.)] / 
Василь Гутник // Вільна Україна. – 2012. – 9 берез. – С. 3. : фото. 

 
138.Данило, В. Василь Данило: "Ми не примушуємо, а заохочуємо" : 

[розмова з одним із членів молодіж. орг. "Сокіл" / вела М. Чаварга / Василь 
Данило // Погляд. – 2012. – 3 берез. – С. 15. 

 
139.Єгорушкіна, Ю. 25 років на захисті інтересів ветеранів : найбільша 

громад. орг. Мукачівщини відзначила чверть віку : [Мукачів. райрада 
ветеранів України] / Юліанна Єгорушкіна // Старий Замок. Паланок. – 2012. 
– 23-29 лют. – С. 11. 
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140.Зомбор, Т. "Нова політика" в житті України давно є... : [розмова з 
кер. нової політ. партії / вів І. Ковач] / Тібор Зомбор // Європа-центр. – 2012. 
– 16 берез. – С. 4. 

 
141.Літераті, Т. Культурні війни : словац. громада краю не може 

поділити квадрат. метри свого центру : [про конфлікти у словац. громаді 
краю ("Матіца Словенска")] / Тетяна Літераті // Старий Замок. Паланок. – 
2012. – 19-25 січ. – С. 7. : фото. 

 
142.Лунченко, В. Валерій Лунченко: "Настав час щось змінювати у цій 

країні" : [розмова з кер. облас. орг. партії "Фронт змін" / вела Л. Липкань] / 
Валерій Лунченко // Фест. – 2012. – 24 лют. - 1 берез. – С. 4. 

 
143.Михайлюк, Ф. Пам’ятні дні березня об’єднали просвітян Закарпаття і 

Запоріжжя : [відзнач. 198-ї річниці народж. Т. Шевченка та 73-ї річниці 
проголош. незалеж. Карпат. України в Нар. Домі "Просвіта"] / Ференц 
Михайлюк // Трибуна. – 2012. – 17 берез. – С. 3. : фото. 

 
144.Нагороди знайшли своїх героїв : у середу ми вітали наших лауреатів : 

[переможці облас. конкурсу "Найкращий закарпатець 2011 року", який 
спільно провели ред. газ. "Новини Закарпаття" з правлін. міжнар. ради 
"ВІЖИ-3000" ; лідери у номінаціях: "Політичний діяч 2011 року" – В. 
Балога, "Громадський діяч" – В. Рябич, "Громадський діяч – жінка 2011 
року" – Н. Петій-Потапчук] // Новини Закарпаття. – 2012. – 3 берез. – С. 1, 3. 
: фото. 

 
145.Найприємніші чоловічі обов’язки : представники партії Єдиний 

Центр принесли закарпаткам весн. настрій : [поздоровл. від команди В. 
Балоги] // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 15-21 берез. – С. 2. 

 
146.С праздником вас, почитательницы русской культуры! : 

[поздравление женс. половины общества рус. культуры в кафе "Кактус"] // 
Європа-центр. – 2012. – 9 берез. – С. 13. 

 
147.Скворцов, Д. Земля, где помнят добро : [про партию коммунистов в 

Закарпат. обл.] / Дмитрий Скворцов // Земля 2000. – 2012. – 17-23 берез. – С. 
7. 

 
148.Як нам налагодити соціальний діалог? : [міжрегіон. семінар-навч. 

активу профспілки працівників культури України, який відбувся в м. 
Мукачеві] // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 січ. – С. 3. 

 
149.Февральские ужгородские чтения, посвященные 200-летию 
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Отечественной войны 1812 года : [в зале гор. б-ки г. Ужгорода, организатор 
Ужгород. общество русской культуры] // Європа-центр. – 2012. – 24 лют. – 
С. 13.  

Міжнародні зв’язки населення області. 
Міжнародна політика 

 
150.Бреза, І. Микола Томенко презентував в Ужгороді "Український 

щорічник-2012" : [перебув. заст. голови Верхов. ради на Закарпатті] / Ірина 
Бреза // Новини Закарпаття. – 2012. – 21 січ. – С. 2. 

 
151."До проведення Євро-2012 треба вирішити проблему з чергами на 

угорсько-українському кордоні" : на Закарпатті побував Надзвичайн. і 
Повноваж. Посол Угорщини в Україні М. Баєр // Новини Закарпаття. – 2012. 
– 18 лют. – С. 4. 

 
152.Нитка, В. Закарпаття запрошує японських інвесторів : [Надзвичайн. 

та Повноваж. Посол Японії в Україні Саката Тоічі на Закарпатті] / Василь 
Нитка // Голос України. – 2012. – 29 берез. – С. 27. 

 
153.Петерварі, Н. Досвід краю у попередженні надзвичайних ситуацій 

вивчатимуть інші регіони України : [перебуван. М. Азарова на Закарпатті] / 
Наталка Петерварі // Закарпатська правда. – 2012. – 3-9 берез. – С. 4. 

 
154.Сладечек, М. Маріан Сладечек: "Я серцем прикипів до Закарпаття" : 

генконсул Словац. Республіки в Ужгороді неохоче прощається із нашим 
краєм : [розмова / вела Л. Орос] / Маріан Сладечек // Неділя. – 2012. – 2-8 
берез. – С. 15. 

Державна влада і управління 
 

155.Бушко, І. Іван Бушко: "За багатьма показниками Закарпаття може 
стати першим в Україні" : [розмова з першим заст. голови Закарпат. ОДА / 
вів С. Федака] / Іван Бушко // Закарпатська правда. – 2012. – 18-24 лют. – С. 
4. 

 
156.Дьолог, С. Степан Дьолог: "Завжди хотів, аби в Ужгороді був 

трамвай" : екс-мер облас. центру Закарпаття впевн. : майбутнє міста – в 
руках молоді : [розмова / вела Н. Данкулинець] / Степан Дьолог // Ужгород. 
– 2012. – 21 січ. – С. 1, 7. 

 
157.Звіт обласної державної адміністрації про використання коштів 

державного бюджету України на утримання місцевих державних 
адміністрацій області за 2011 рік // Новини Закарпаття. – 2012. – 3 берез. – 
С. 4. 
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158.Качур, І. Іван Качур: "Відродимо фізичну культуру, повернемо 

масовість – і тоді прийдуть і спортивні тріумфи!" : [розмова із заст. голови 
ОДА про розвиток фіз. культури та спорту обл. / вів Т. Ващук] / Іван 
Качур // Закарпатська правда. – 2012. – 3-9 берез. – С. 14. 

 
159.Ледида, О. Керівник краю зменшив зарплату собі й заступникам на 

60 процентів : [розмова з головою ОДА / вела Н. Петерварі] / Олександр 
Ледида // Закарпатська правда. – 2012. – 18-24 лют. – С. 3. 

 
160.Нейметі, М. Такої грамоти, якою нагородили Емілію Венгер вірмени, 

не має жоден закарпатський лікар : [уривок із біогр. голов. спеціаліста від. 
орг. лікув.-профілакт. роботи упр. охорони здоров’я облдержадмін. про 
перебуван. у Вірменії під час землетрусу 1988 р.] / Мар’яна Нейметі // 
Новини Закарпаття. – 2012. – 10 берез. – С. 12. 

 
161.Олійник, Л. І УжНУ підтримали, і проблеми повирішували... : у 

п’ятницю відбулася 9-та сес. Закарпат. облради / Людмила Олійник // 
Новини Закарпаття. – 2012. – 6 берез. – С. 2. 

 
162.Поліха, П. Передноворічна сесія обласної ради дала краю бюджет і 

сподівання на успішний новий рік : [в т. ч. про вилуч. з порядку ден. кадр. 
питання: про признач. дир. Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка та ЗОУМДТ 
ім. Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв] / Петро Поліха // Новини 
Закарпаття. – 2012. – 6 січ. – С. 4. 

 
163.Щадей, В. Секретар Ужгородської міськради Віктор Щадей: 

"Чиновники мають іти назустріч людям" : [розмова подана за матеріалами 
Інтернет-вид.] / Віктор Щадей // Ужгород. – 2012. – 3 берез. – С. 4. 
 
 

****************************************************** 
 

164.Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради 
від 7 серпня 2009 року № 904 "Про затвердження регіональних правил 
забудови населених пунктів та територій Закарпатської області" : рішення 
голови Закарпат. облради сьомої сес. VI скликання від 13.12.2011 № 347 м. 
Ужгород // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 січ. – С. 4. 

 
165.Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 27.01.07 № 26 : розпорядж. голови 
Закарпат. облдержадмін. від 12.03.12 № 95 м. Ужгород // Новини 
Закарпаття. – 2012. – 20 берез. – С. 3. 



21 

166.Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради від 28.09.04 № 7 : розпорядж. голів 
Закарпат. облдержадмін. та Закарпат. облради від 14.12.11 № 69 м. 
Ужгород : [розпорядж. зареєстровано в голов. упр. юстиції в Закарпат. обл. 
22 груд. 2011 р. № 115 / 1086] // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 січ. – С. 4. 

 
167.Про затвердження акта приймання-передачі гуртожитку : рішення 

виконкому Ужгород. міськради від 29.12.11 № 510 м. Ужгород // Ужгород. – 
2012. – 6 січ. – С. 6. 

 
168.Про затвердження Заходів щодо фінансування в 2012 році Програми 

розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2011-2015 роки : 
рішення голови Закарпат. облради сьомої сес. VI скликання від 13.12.2011 р. 
№ 357 м. Ужгород // Новини Закарпаття. – 2012. – 6 січ. – С. 4. 

 
169.Про затвердження "Положення про обласну відзнаку – звання 

"Почесний громадянин Закарпатської області", взірців нагрудного знака 
"Почесний громадянин Закарпатської області" та відповідного посвідчення у 
новій редакції : рішення голови Закарпат. облради сьомої сес. VI скликання 
від 13.12.2011 № 365 м. Ужгород // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 січ. – С. 
5. 
 

170.Про збільшення грошової норми харчування у навчальних закладах 
міста : рішення виконкому Ужгород. міськради від 29.12.11 № 505 м. 
Ужгород // Ужгород. – 2012. – 6 січ. – С. 6. 

 
171.Про зміни та доповнення до рішення VII сесії міської ради VI 

скликання від 22 липня 2011 р. № 193 "Про порядок встановлення вивісок в 
місті Ужгород" : рішення голови Ужгород. міськради XII сес. VI скликання 
від 24 лют. 2012 р. № 425 м. Ужгород // Ужгород. – 2012. – 3 берез. – С. 13. 

 
172.Про зміну та встановлення меж населених пунктів : рішення голови 

Закарпат. облради сьомої сес. VI скликання від 13.12.2011 м. Ужгород № 
372 // Новини Закарпаття. – 2012. – 17 січ. – С. 5. 

 
173.Про ліквідацію обласного комунального підприємства "Служба 

автомобільних перевезень" : рішення голови Закарпат. облради сьомої сес. 
VI скликання від 13.12.2011 № 342 м. Ужгород // Новини Закарпаття. – 2012. 
– 17 січ. – С. 5. 

 
174.Про методику розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. 

метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. 
Ужгорода : рішення голови Ужгород. міськради XI сес. VI скликання (4-е 
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пленар. засід.) від 30 груд. 2011 р. № 395 м. Ужгород // Ужгород. – 2012. – 
14 січ. – С. 4. 
 

175.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою з 
організації та встановлення меж парку "Підзамковий" : рішення голови 
Ужгород. міськради XI сес. VI скликання (4-е пленар. засід.) від 30.12.11 № 
406 м. Ужгород // Ужгород. – 2012. – 6 січ. – С. 6. 

 
176.Про надання згоди на банкрутство : рішення голови Ужгород. 

міськради XI сес. VI скликання (4-е пленар. засід.) від 30.12.11 № 399 м. 
Ужгород // Ужгород. – 2012. – 6 січ. – С. 6. 

 
177.Про надання поштової адреси : рішення виконкому Ужгород. 

міськради від 29.12.11 № 515 м. Ужгород // Ужгород. – 2012. – 6 січ. – С. 6. 
 
178.Про передачу в оперативне управління : рішення голови Ужгород. 

міськради XI сес. VI скликаня (4-е пленар. засід.) від 30.12.11 № 398 м. 
Ужгород // Ужгород. – 2012. – 6 січ. – С. 6. 

 
179.Про припинення опалювального періоду : рішення виконкому 

Ужгород. міськради від 21.03.12 № 84 м. Ужгород // Ужгород. – 2012. – 24 
берез. – С. 2. 

 
180.Про Програму протидії захворюванню на туберкульоз в області на 

2012-2016 роки : рішення голови Закарпат. облради сьомої сес. VI скликання 
13.12.2011 м. Ужгород № 354 // Новини Закарпаття. – 2012. – 24 січ. – С. 5. 

 
181.Про припинення права господарського відання КП "Стадіон 

"Авангард" : рішення голови Ужгород. міськради XI сес. VI скликання (4-е 
пленар. засід.) від 30.12.11 № 400 м. Ужгород // Ужгород. – 2012. – 6 січ. – 
С. 6. 

 
182.Про Програму модернізації мереж зовнішнього освітлення м. 

Ужгорода на 2012-2016 роки : рішення голови Ужгород. міськради XI сес. 
VI скликання (4-е пленар. засід.) // Ужгород. – 2012. – 14 січ. – С. 5. 

 
183.Про Програму реалізації в області державної політики у сфері 

протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2011-2015 
роки : рішення голови Закарпат. облради сьомої сес. VI скликання 
13.12.2011 № 353 м. Ужгород // Новини Закарпаття. – 2012. – 24 січ. – С. 5. 
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184.Про ставки єдиного податку : рішення голови Ужгород. міськради XI 
сес. VI скликання (4-е пленар. засід.) від 30 груд. 2011 р. № 394 м. 
Ужгород // Ужгород. – 2012. – 14 січ. – С. 6. 

 
185.Про стадіон "Авангард" : рішення голови Ужгород. міськради XI сес. 

VI скликання (4-е пленар. засід.) від 30.12.11 № 401 м. Ужгород // Ужгород. 
– 2012. – 6 січ. – С. 6. 

 
186.Про створення ремонтно-обслуговуючої дільниці при управлінні 

освіти : рішення виконкому Ужгород. міськради від 29.12.11 № 506 м. 
Ужгород // Ужгород. – 2012. – 6 січ. – С. 6. 

 
187.Про тимчасове встановлення плати за землю в межах міста 

Ужгорода : рішення голови Ужгород. міськради XII сес. VI скликання (1-е 
пленар. засід.) від 24 лют. 2012 р. № 447 м. Ужгород // Ужгород. – 2012. – 3 
берез. – С. 13. 

 
188.Про тимчасове встановлення плати за сервітутне користування 

земельними ділянками : рішення голови Ужгород. міськради XII сес. VI 
скликання (1-е пленар. засід.) від 24 лют. 2012 р. № 449 м. Ужгород // 
Ужгород. – 2012. – 3 берез. – С. 13. 
 

Охорона громадського порядку. 
Судова система. Міліція. СБУ 

 
189.Баник, Д. Вартові кордону. Чопський прикордонний загін відзначив 

66-річчя / Данило Баник // Трибуна. – 2012. – 18 лют. – С. 2. 
 
190.Вийшло друком перше спеціальне дослідження про історію 

прокуратури Закарпаття : [кн. І. Тегзи "На переломах. Прокуратура 
Закарпаття : історія і сьогодення" (вид-во "TIMPANI")] // Новини 
Закарпаття. – 2012. – 31 січ. – С. 5. 

 
191.Зубач, В. Зростання злочинності та розвиток корупційних схем – 

реалії сьогоднішнього Ужгорода : [криміноген. ситуація в місті] / Василь 
Зубач // Фест. – 2012. – 26 січ. - 1 лют. – С. 6. 

 
192.Микола Крегул став новим головою апеляційного суду Закарпаття // 

Новини Закарпаття. – 2012. – 20 берез. – С. 5. 
 
193.Похилько, О. Чопська митниця : оновлений старт : [розмова з 

начальником Чоп. митниці / вів В. Нитка] / Олександр Похилько // Голос 
України. – 2012. – 14 берез. – С. 12. 
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194.Фазекош, О. Вбити Дракона, або ніякої кризи не буде : [розмова з 
відом. в Мукачеві адвокатом / вів Ю. Кравчук ] / Олексій Фазекош // Фест. – 
2012. – 12-18 січ. – С. 12. 
 

Наукове життя 
 

195.Залевська, Л. Ректор, з яким працюємо поруч : [про Ю. В. Мигалину 
– ректора Мукачів. держ. ун-ту] / Лілія Залевська // Неділя. – 2012. – 2-8 
берез. – С. 6. 

 
196.Козак, В. Курс лекцій Василя Козака читають у вишах в усій 

Україні : [розмова з ректором Карпат. ін-ту підприємництва, науковцем та 
"Відмінником освіти України" / вів В. Горват] / Василь Козак // Новини 
Закарпаття. – 2012. – 14 лют. – С. 3, 8. 

 
197.Коло його наукових інтересів не мало меж : І. Туряниці виповнилося 

б 75... : [д-р фізико-мат. наук, проф.] // Новини Закарпаття. – 2012. – 18 лют. 
– С. 23. 

 
198.Мигалина, Ю. Юрій Мигалина. У гармонії з собою : [розмова з 

ректором Мукачів. держ. ун-ту, проф. / вела Л. Залевська] / Юрій 
Мигалина // Неділя. – 2012. – 9-15 берез. – С. 4. 

 
199.Олашин, М. Під заступництвом кліо : доц.-іст. П. Білаку – 60 / 

Микола Олашин // Новини Закарпаття. – 2012. – 21 лют. – С. 6. 
 
200.Пам’яті професора В. І. Ілька : [некролог ; д-р іст. наук, проф.] // 

Новини Закарпаття. – 2012. – 4 лют. – С. 23. 
 
201.Пащенко, В. "Залізна леді", котра сміється : [про колиш. доц. каф. 

мікробіології УжНУ О. П. Кушнірову] / Валерія Пащенко // Погляд. – 2012. 
– 3 берез. – С. 4. 

 
202.Шимон, М. Із мозолями долі : [про проф. фіз. ф-ту УжНУ Д. М. 

Берчу] / Мирослава Шимон // Погляд. – 2012. – 31 січ. – С. 8. 
 

Освіта 
 

203.Вишневська, Н. "І-ка-те", сім’я і учні : сіл. вчителька береже храм 
науки і род. затишок : [про вчительку Пістрял. ЗОШ, що на Мукачівщині Н. 
Нагорнюк] / Надія Вишневська // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 8-14 
берез. – С. 4. 
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204.Комишна, Н. Серце, віддане школі : [про дир. ЗОШ I-III ст. № 11 м. 
Ужгорода Н. А. Макару] / Наталія Комишна // Ужгород. – 2012. – 4 лют. – С. 
14. 

 
205.Костевич, І. Калинівський педагог, пісняр і композитор видав 

навчально-методичний посібник : [вихід кн. В. Калинича "Єднання 
патріотичного та громадянського в музичному вихованні учнівської 
молоді" (вид-во "Гражда", 2012)] / Іван Костевич // Фест. – 2012. – 9-15 
берез. – С. 14. : фото. 

 
206.Міжнародне визнання досягнень освіти міста : [третя Міжнар. вист. 

"Сучасні заклади освіти – 2012" відбулася в Київ. виставк. центрі 
"КиївЕкспоПлаза" ; в т. ч. дошк. закл., НВК та гімназії м. Ужгорода] // 
Ужгород. – 2012. – 10 берез. – С. 2. 

 
207.Тимофеєва, О. Світ відкритий кожному : [в Ужгороді пройшов 

семінар "Впевнене батьківство" в рамках проекту "Створення Центрів 
підтримки для батьків дітей віком від народження до шести років у 
ромських громадах Закарпаття"] / Ольга Тимофеєва // Слово вчителя. – 2012. 
– 15 лют. – С. 6. 

 
208.Химинець, В. До 400-річчя гімназії м. Ужгорода : [історія] / Василь 

Химинець, Павло Стрічик // Слово вчителя. – 2012. – 1 лют. – С. 6. 
 
209.Химинець, В. Становлення та розвиток гімназійної освіти на 

Підкарпатській Русі / Василь Химинець // Слово вчителя. – 2012. – 15 лют. – 
С. 7. 

 
210.Хланта, І. Педагогічна культура Петра Прилипка : [про дир. 

Копашнів. ЗОШ I-III cт., що на Хустщині] / Іван Хланта // Срібна Земля. – 
2012. – 30 берез. – С. 7. 

 
Середня спеціальна і вища освіта 

 
211.Ващук, Ф. "Закарпатська вища школа потребує якісного 

менеджменту", – вважає ректор ЗакДУ професор Федір Ващук : [розмова / 
вела Н. Петерварі] / Федір Ващук // Закарпатська правда. – 2012. – 24-30 
берез. – С. 5, 10. 

 
212.Кабацій, В. Проректор з наукової роботи МДУ Василь Кабацій : 

"Вчимося не думати, або Як боротися з плагіатом" : [розмова / вела Л. 
Залевська] / Василь Кабацій // Неділя. – 2012. – 10-16 лют. – С. 4. 
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213.Коледж культури і мистецтв святкує ювілей : [заходи, присвяч. 65-й 

річниці створ., які будуть тривати з 12-19.03.2012 р.] // Ужгород. – 2012. – 17 
берез. – С. 6. 

 
214.Кращий підручник і посібник року : [кращі вид. УжНУ 2010 р.] // 

Погляд. – 2012. – 31 січ. – С. 6. 
 
215.Кухта, І. "Дитячий альбом" Петра Чайковського : [виступ студ. IV 

курсу фортепіан. від. Ужгород. держ. муз. уч-ща ім. Д. Задора] / Ірина 
Кухта // Ужгород. – 2012. – 25 лют. – С. 14. : фото. 

 
216.Пискач, О. Закарпатські говірки живлять, а не псують нашу мову : 

[розмова з доц. каф. укр. мови УжНУ / вела О. Стефанець] / Ольга Пискач // 
Неділя. – 2012. – 16-22 берез. – С. 15. 

 
217.Рац, В. Вирішили допомогти творчій молоді : [зустріч студ. Ужгород. 

коледжу культури і мистецтв із С. Архипчуком (м. Київ), М. Грициком та О. 
Гаврошем (м. Ужгород)] / Віталій Рац // Новини Закарпаття. – 2012. – 7 лют. 
– С. 6. 

Культурне і мистецьке життя краю 
 

218."Браво, маестро" : [некролог ; засл. працівник культури, хор. 
диригент, викл. каф. муз. мистец. –  П. П. Сокач] // Новини Закарпаття. – 
2012. – 31 берез. – С. 23. 

 
219.Гамор, Ф. Янош Балог з Великого Бичкова став нашим Миклухо-

Маклаєм... : [VIII Міжнар. еколог. конф. в угор. м. Туркеве, присвяч. проф. 
Я. Балогу] / Федір Гамор // Новини Закарпаття. – 2012. – 18 лют. – С. 20. 

 
220.Мишанич, В. Ужгородський ООМЦК – другий в Україні : [на Всеукр. 

огляді-конкурсі центрів нар. творчості та культур.-освіт. роботи] / 
Володимир Мишанич // Ужгород. – 2012. – 21 січ. – С. 10. 

 
221.Раховська, Т. "Все розпочинається з любові" – співом і танцями 

доводили вихованці РБК : [святкув. Дня святого Валентина в Ужгород. 
РБК] / Тетяна Раховська // Фест. – 2012. – 17-23 лют. – С. 2.  
 

Бібліотечна справа 
 

222.Березняк, І. Творча зустріч із Софією Малильо : [в Закарпат. ОУНБ 
ім. Ф. Потушняка] / Іван Березняк // Срібна Земля. – 2012. – 16 берез. – С. 6. 
: фото. 
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223.Виноградівська ЦРБС виграла грант угорського фонду культури : 
[грант "Marai-program" завдяки якому книжк. фонд б-тек р-ну збагатився на 
300 кн.] // Новини Закарпаття. – 2012. – 3 берез. – С. 3. 

 
224.Ворошилов, О. Дякуємо, що живий : В. Висоцький залишився в 

серцях своїх мукачів. шанувальників : [літ. зустріч "Я никогда не верил в 
миражи", присвяч. пам’яті арт. в міськ. б-ці м. Мукачева] / Олександр 
Ворошилов // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 2-8 лют. – С. 11. : фото. 
кольор. 

 
225.Вудмаска, Т. "Батуринський шлях" побачив світ : [презентація кн. В. 
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