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Прокуратурою області Ваш інформаційний запит щодо надання інформації 
про перелік електронних адрес та інших контактних даних прокуратури 
Закарпатської області та прокуратур районного рівня, розглянуто.

Повідомляю, що в органах прокуратури Закарпатської області встановлено 
слідуючі службові номери засобів зв»язку, адреси електронної пошти: 

Прокуратура Закарпатської області 
88000, м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2-а 
електронна адреса: 2акргокигаШга@§таі1.сот  
Офіційний сайт: Ьйр:/Лу\у^у.2ак.§р.§оу.иа.

Контактні телефони :
(0312) 61-23-88 -  приймальня прокурора Закарпатської області.
(0312) 61-41-88 -  приймальня заступників прокурора Закарпатської області. 
(0312) 61-59-30 -  приймальня громадян прокуратури Закарпатської області. 
(0312) 63-04-64 -  чергова частина прокуратури Закарпатської області.
(0312) 61-38-22 -  телефон для повідомлень про порушення прав дітей.

Контакти прес-служби (для засобів масової інформації): 
телефон-факс: (0312) 61-23-91; 
електронна адреса: 2акргокигаШга@§таі1.сот.

Прокуратури районної ланки:
Прокуратура м Ужгорода Закарпатської області 

88000 м Ужгород, вул. Небесної Сотні, 6 
тел.: (0312) 61-42-00; електронна адреса: и2Ііргок@те1;а.иа.

Прокуратура м Мукачево Закарпатської обл 
89600 м Мукачево, вул. Л Толстого, 15
тел.: (03131) 2-24-48; електронна адреса: тикасЬеуоргок@§шаі1.сот.

Берегівська міжрайонна прокуратура Закарпатської області 
90999, м.Берегове Закарпатської обл., вул.І.Сечені, 15 
тел. (3141) 2-30-54; електронна адреса: Ьеге§оуо^гок@икг.пе1;

Прокуратура Воловецького району Закарпатської області 
89100, м.Воловець Закарпатської обл., вул.Карпатська, 70 
тел. (3136) 2-27-90; електронна адреса: уо1ргокига1;ига@те1;а.иа.

Прокуратура Виноградівського району Закарпатської області 
90300, м.Виноградове Закарпатської обл., пл. Миру, З 
тел. (3143) 2-65-40; електронна адреса: уипо§гасііургок@§таі1.сот.
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Прокуратура Великоберезнянського району Закарпатської області
89000, смт.Вел.Березний Закарпатської обл., вул.Штефаника, 45 
тел. (3135) 2-34-02; електронна адреса: ргок_Ьегету]@икг.пе1;.

Прокуратура Іршавського району Закарпатської області 
90100, м.Іршава Закарпатської обл., вул. Шевченка, 39 
тел. (3144) 2-15-92; електронна адреса: ргокіг§Ь@ше1:а.иа.

Прокуратура Міжгірського району Закарпатської області 
90000, м.Міжгір"я Закарпатської обл., вул.Шевченка, 99 
тел. (3146) 2-15-44; електронна адреса: т І 2ргок@икг.пе1;.

Прокуратура Мукачівського району Закарпатської області 
89600, м.Мукачево Закарпатської обл., вул. Валенберга, 7 
тел. (3131) 2-25-00; електронна адреса: 1еуіз86@икг.пе1;.

Прокуратура Тячівського району Закарпатської області 
90500, м.Тячів Закарпатської обл., вул. Незалежності, 27, 
тел. (3134) 3-27-85; електронна адреса: ргокигаШга@ІуасЬіу.иг.иа.

Прокуратура Перечинського району Закарпатської області 
89200, смт.Перечин Закарпатської обл., пл.Народна, 15 
тел. (3145) 2-10-82; електронна адреса: ргок_регесЬіп@і.иа.

Прокуратура Рахівського району Закарпатської області 
90600, м.Рахів Закарпатської обл., вул.Миру, 30, 
тел. (3132) 2-53-81; електронна адреса: гакЬіургок@икг.пе1;.

Прокуратура Свалявського району Закарпатської області 
89300, м.Свалява Закарпатської обл., вул.Духновича, 8, 
тел. (3133) 2-25-57; електронна адреса: ргок5УаЦауа@икг.пе1:.

Ужгородська міжрайонна прокуратура Закарпатської області 
88000, м.Ужгород, вул. Собранецька, 145 
тел. (312) 64-31-55; електронна адреса: ргокугаІуга@те1;а.иа

Закарпатська міжрайонна прокуратура з нагляду за додержанням 
законів у природоохоронній сфері 
88000, м.Ужгород, вул. Собранецька, 145
тел. (312) 64-10-64; електронна адреса: 2акршгосІарґок@те1;а.иа.

Хустська міжрайонна прокуратура Закарпатської області 
90400, м.Хуст Закарпатської обл., вул.900 річчя Хуста, 16, 
тел. (3142) 5-19-86; електронна адреса: ргокигаІига_1шзІ@шеІа.иа.

Закарпатська прокуратура з нагляду за додержанням законів у 
транспортній сфері 
88000, м.Ужгород, вул .Ф.Тихого, 8
тел. (312) 67-28-08; електронна адреса: Ігапзргок@теІа.иа.

На виконання розпорядження Генерального прокурора України «Про 
організацію прийняття інформації на «телефон довіри» та «електронну пошту 
довіри» в органах прокуратури України», з метою підвищення в суспільстві 
довіри до органів прокуратури, своєчасного отримання та оперативного 
реагування на факти корупції в органах прокуратури Закарпатської області 
працює «телефон довіри» (0312) 61-32-77 (у робочі дні з 9.00 до 18.00 год.).
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На зазначений номер телефону, а також на електронну скриньку 

«електронна пошта довіри» коггирсіагакагр@ер.20У.иа громадяни можуть 
повідомляти про факти негідної поведінки працівників прокуратури, 
зловживання ними службовим становищем з корисливою метою, вчинення 
корупційних дій, корупційних правопорушень, інших грубих порушень 
Присяги і правил прокурорської етики та поведінки, які дискредитують їх та 
шкодять авторитету органів прокуратури.

Відповідно до розпорядження Генерального прокурора України №81 від
04.06.2012 «Про організацію прийняття повідомлень на телефон «гарячої лінії» 
в органах прокуратури України» та розпорядження прокурора області №18 від
11.06.2012 запроваджено практику отримання на телефон «гарячої лінії» 
інформації про факти незаконного втручання у діяльність підприємств, установ, 
організацій та інших господарюючих суб’єктів з боку контролюючих та 
правоохоронних органів.

Телефон «гарячої лінії» прокуратури Закарпатської області:
(0312) 63-08-35 (у будні дні з 9-00 до 18-00).

Номера телефонів «гарячої лінії» органів прокуратури Закарпатської 
області (прийом повідомлень здійснюється в робочі дні з 9 до 18 години)

1. Берегівська міжрайонна прокуратура: (03141) 2-30-54
2. Прокуратура Великоберезнянського району: (03135) 2-3-402
3. Прокуратура Виноградівського району: (03143) 2-64-88
4. Прокуратура Воловецького району: (03136) 2-27-90
5. Прокуратура Іршавського району: (03144) 2-15-92
6. Прокуратура Міжгірського району: (03146) 2-15-21
7. Прокуратура м. Мукачево: (03131) 4-31-43
8. Прокуратура Мукачівського району: (03131) 2-25-00
9. Прокуратура Перечинського району: (03145) 2-33-80
10. Прокуратура Рахівського району: (03145) 2-53-81
11. Прокуратура Свалявського району: (03133) 2-25-57
12. Прокуратура Тячівського району: (03134) 3-26-29
13. Прокуратура м.Ужгорода: (0312) 61-42-00
14. Ужгородська міжрайонна прокуратура: (0312) 64-36-99
15. Хустська міжрайонна прокуратура: (03142) 4-33-76 (03142) 5-21-14
16. Закарпатська міжрайонна прокуратура з нагляду за додержанням
законів у природоохоронній сфері: (0312) 64-35-30
17. Закарпатська прокуратура з нагляду за додержанням законів у
транспортній сфері: (0312) 67-28-08

Для отримання інформаційних запитів в електронному вигляді в органах 
прокуратури Закарпатської області створено слідуючі адреси електронної 
пошти:

Прокуратура Закарпатської області - 2криЬ1іс@шеІа.иа.
Берегівська міжрайонна прокуратура - Ьеге§оуогсірі@икг.пеІ.
Прокуратура Великоберезнянського району - Ьеге2пу]2СІрі@икг.пеІ.
Прокуратура Виноградівського району - уипо§гас1ІУ2сІрі@§таі1.сот.
Прокуратура Воловецького району -  У0І0УеІ52сірі@те1;а.иа.
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Прокуратура Іршавського району - Ігз1іауа2сірі@те1;а.иа.
Прокуратура Міжгірського району - шІ2Іі2(ірі@ше1;а.иа.
Прокуратура м. Мукачева - шикасЬеуоті зіогсір і @те1:а. иа.
Прокуратура Мукачівського району - птикасЬе уога]опгсірі@теїа.иа.
Прокуратура Перечинського району - регесЬіп2сІрі@те1:а.иа.
Прокуратура Рахівського району - гакЬІУ2<1рі@те1;а.иа.
Прокуратура Свалявського району - 5уауауагс1рі@те1а.иа.
Прокуратура Тячівського району - ргокіуасЬіу_риЬ1іп:Г@гпе1:а.иа.
Прокуратура м. Ужгорода - ргок_иг1і@ше1;а.иа.
Ужгородська міжрайонна прокуратура - и2Нга)0П2СІрі@теіа.иа.
Хустська міжрайонна прокуратура - ЬизІ2СІрі@те1а.иа.
Закарпатська міжрайонна прокуратура з нагляду за додержанням законів у 

природоохоронній сфері - ргігос1а2с1рі@теіа.иа.
Закарпатська прокуратура з нагляду за додержанням законів у 

транспортній сфері - 1гап5рогІ2СІрі@теіа.иа.

Одночасно повідомляю, що зазначена інформація оприлюднена на 
офіційному веб-сайті прокуратури Закарпатської області.

Старший прокурор прокуратури 
області з питань забезпечення 
доступу до публічної інформації 
старший радник юстиції


