
П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.07.2020                    Ужгород                           № 259 

 

 

Про внесення змін до рішення  

виконкому від 29.02.12 № 52  

«Про виборчі дільниці» 

 

Відповідно до Виборчого кодексу України, постанови Центральної 

виборчої комісії 25 червня 2020 року № 116 «Про Порядок утворення виборчих 

дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення 

змін до відомостей про утворені виборчі дільниці», листа Закарпатської обласної 

державної адміністрації 06.07.2020 № 06-4/1622 виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

 

1. Внести зміни в додаток до рішення виконкому від 29.02.12 № 52 «Про 

виборчі дільниці», а саме: 

- ліквідувати виборчу дільницю № (210753) по вулиці Володимира 

Погорєлова, 3, м. Ужгород, 88015 (КАТП-072801); 

- доповнити межі виборчої дільниці № 30 (210742) вулицями Михайла 

Старицького, Кальмана Міксата та Володимира Погорєлова; 

- доповнити межі виборчої дільниці № 34 (210746) вулицею Степана 

Вайди; 

- доповнити межі виборчої дільниці № 37 (210749) будинками №№ 81-84 

по вулиці Бориса Тлехаса; 

- доповнити межі виборчої дільниці № 38 (210750) вулицями 

Комунальників та Братів Тобілевичів; 

- доповнити межі виборчої дільниці № 39 (210751) вулицею Карела Чапека, 

та будинками №№ 28-33, 37, 39-71 по вулиці Марії Заньковецької; 

- доповнити межі виборчої дільниці № 40 (210752) будинком № 77 по 

вулиці Марії Заньковецької; 



- доповнити межі виборчої дільниці № 45 (210757) будинком № 2/16 по 

вулиці Адама Міцкевича. 

2. Перенести місцезнаходження приміщення для голосування із фойє у 

спортивну залу на виборчій дільниці № 210723, розташованій в УЗОШ № 20 - 

ліцей «Лідер» за адресою: вул. Івана Сільвая, 3А, м. Ужгород, Закарпатська обл., 

88014. 

3. Перенести місцезнаходження приміщення для голосування зі спортивної 

зали у фойє на виборчій дільниці № 210724, розташованій в УЗОШ № 20 - ліцей 

«Лідер» за адресою: вул. Івана Сільвая, 3, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88014. 

4. Змінити адресу та місцезнаходження виборчої дільниці № 57 (№ 210769) 

із вул. Олександра Бородіна, 14, м. Ужгород, 88009 (районний центр зайнятості, 

ІІІ поверх фойє) на вул. Минайську, 38/80, м. Ужгород, 88009 (гуртожиток 

Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури та 

мистецтв» Закарпатської обласної ради, фойє). 

5. Перенести місцезнаходження приміщення для голосування із актової 

зали (ІІ поверх) у спортивну залу (І поверх) на виборчій дільниці № 210734, 

розташованій у Ліцеї «Інтелект» - ЗОШ № 11 за адресою: Православна 

набережна, 25, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000. 

6. Перенести місцезнаходження приміщення для голосування із музичної 

зали (ІІ поверх) у фойє (І поверх) на виборчій дільниці № 210749, розташованій 

у ЗДО № 21 «Ластовічка» за адресою: вул. Бориса Тлехаса, 87А, м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 88015. 

7. Перенести місцезнаходження приміщення для голосування із музичної 

зали (ІІ поверх) у спортивну залу (І поверх) на виборчій дільниці № 210759, 

розташованій у ЗДО № 20 за адресою: вул. Вілмоша Ковача, 23, м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 88018.  

8. Відділу ведення Державного реєстру виборців (Г. Жирков) підготувати 

відповідне подання та направити до ЦВК. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 
 

Міський голова              Богдан АНДРІЇВ 


