
Адреси розташувань скриньок «Для звернень громадян»,  

розміщених в приміщеннях Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) 

 

№п/п Область  Структурні підрозділи Адреса 

1. Івано-Франківська 

область 

Південно-Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Грюнвальдська, 11 

 

Управління державної реєстрації м. Івано-Франківськ, 

вул. Василіянок, 6 

Центральний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану 

Управління державної реєстрації 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Гаркуші, 15 

Управління нотаріату м. Івано-Франківськ, 

вул. Гаркуші, 15а 

Управління забезпечення 

примусового виконання рішень в 

Івано-Франківській області 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 45 

Відділ примусового виконання 

рішень Управління забезпечення 

примусового виконання рішень в 

Івано-Франківській області 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 45 

Відділи державної виконавчої служби 

Богородчанський районний 

відділ державної виконавчої 

служби  

Богородчанський район, 

смт. Богородчани, 

вул. Тараса Шевченка, 69 

Болехівський міський відділ 

державної виконавчої служби  

м. Болехів, 

вул. Данила Галицького, 47 

Верховинський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Верховинський район, 

 смт. Верховина, 

вул. Івана Франка, 23 

Галицький районний відділ 

державної виконавчої служби  

Галицький район, 

м. Галич, 

вул. Євгена Коновальця, 13 

Городенківський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Горденківський район, 

м. Городенка, 

вул. Тараса Шевченка, 69 

Долинський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Долинський район, 

м. Долина, 

вул. Незалежності, 3 

Івано-Франківський міський 

відділ державної виконавчої 

служби  

м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 45 

Калуський міськрайонний відділ 

державної виконавчої служби  

Калуський район, 

м. Калуш, 

проспект Лесі Українки, 1 

Коломийський міськрайонний 

відділ державної виконавчої 

служби  

Коломийський район, 

м. Коломия, 

вул. Театральна, 15 

 

Косівський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Косівський район, 

м. Косів, 

вул. Незалежності, 85 



Надвірнянський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Надвірнянський район, 

м. Надвірна, 

вул. Михайла Грушевського, 

18 

Рогатинський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Рогатинський район, 

м. Рогатин, 

вул. Галицька, 40 

Рожнятівський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Рожнятівський район, 

м. Рожнятів, 

пл. Єдності, 4 

Снятинський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Снятинський район, 

м. Снятин, 

пл. Незалежності, 1 

Тисменицький районний відділ 

державної виконавчої служби  

Тисменицький район, 

м. Тисмениця, 

вул. Костя Левицького, 4 

Тлумацький районний відділ 

державної виконавчої служби  

Тлумацький район, 

м. Тлумач, 

пл. Данила Галицького, 17 

Яремчанський міський відділ 

державної виконавчої служби  

м. Яремче, 

вул. Курортна, 4/2 

 

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану 

Богородчанський районний 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Богородчанський район, 

смт. Богородчани, 

вул. Шевченка, 69 

Верховинський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Верховинський район, 

смт. Верховина, 

вул. Івана Франка, 1 

Галицький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Галицький район, 

м. Галич, 

вул. Майдан Різдва, 34 

Городенківський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Горденківський район, 

м. Городенка, 

вул. Шевченка, 46 

Долинський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Долинський район, 

м. Долина, 

вул. Міцкевича, 10 

Косівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Косівський район, 

м. Косів, 

вул. Незалежності, 85 

Надвірнянський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Надвірнянський район, 

м. Надвірна, 

вул. Гетьмана Мазепи, 36 

Рогатинський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Рогатинський район, 

м. Рогатин, 

вул. Галицька, 73 

Рожнятівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Рожнятівський район, 

м. Рожнятів, 

вул. Шкільна, 1 

Снятинський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Снятинський район, 

м. Снятин, 

вул. Шухевича, 7 

Тисменицький районний відділ 

державної реєстрації актів 

Тисменицький район, 

м. Тисмениця, 



цивільного стану вул. Галицька, 32 

Тлумацький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Тлумацький район, 

м. Тлумач, 

вул. Грушевського, 5 

Калуський міськрайонний  відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Калуський район, 

м. Калуш, 

вул. Б. Хмельницького, 20 

Коломийський міськрайонний 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Коломийський район, 

м. Коломия, 

вул. Міцкевича, 2 

Болехівський міський відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

м. Болехів, 

вул. Данила Галицького, 47 

Івано-Франківський міський 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану 

м. Івано-Франківськ 

вул. Галицька, 25 

Яремчанський міський відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

м. Яремче, 

вул. Свободи, 265 

Державні нотаріальні контори 

Богородчанська районна 

державна нотаріальна контора 

Богородчанський район, 

смт. Богородчани,  

вул. Шевченка, 69 

Верховинська районна державна 

нотаріальна контора 

Верховинський район, 

смт. Верховина, 

вул. Жаб’євська, 76 

Галицька районна державна 

нотаріальна контора 

Галицький район, 

м. Галич, 

вул. Я.Осмомисла, 3 

Городенківська районна 

державна нотаріальна контора 

Горденківський район, 

м. Городенка, 

вул. Шевченка, 69 

Долинська районна державна 

нотаріальна контора 

Долинський район, 

м. Долина, 

вул. Б.Хмельницького,2а 

Перша Івано-Франківська 

державна нотаріальна контора 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Г.Мазепи, 28 

Калуська районна державна 

нотаріальна контора 

Калуський район, 

м. Калуш, 

вул. С. Бандери, 5 

Коломийська міська державна 

нотаріальна контора 

Коломийський район, 

м. Коломия, 

вул. Лесі Українки, 11 

Перша Коломийська районна 

державна нотаріальна контора 

Коломийський район, 

м. Коломия, 

вул. Міцкевича, 8 

Друга Коломийська районна 

державна нотаріальна контора 

Коломийський район, 

смт. Отинія, 

вул. Шевченка, 2 

Надвірнянська районна державна 

нотаріальна контора 

Надвірнянський район,  

м. Надвірна, 

майдан Шевченка, 5 

Рогатинська районна державна 

нотаріальна контора 

Рогатинський район, 

м. Рогатин, 



вул. Галицька, 40 

Перша Рожнятівська  державна 

нотаріальна контора 

Рожнятівський район, 

м. Рожнятів, 

пл. Єдності, 4 

Друга Рожнятівська державна 

нотаріальна контора 

Рожнятівський район, 

смт. Перегінське, 

вул. Сагайдачного, 4а  

Перша Снятинська державна 

нотаріальна контора 

Снятинський район, 

м. Снятин, 

вул. Шевченка, 70 

Тисменицька районна державна 

нотаріальна контора 

Тисменицький район, 

м. Тисмениця, 

вул. Галицька, 32 

Тлумацька державна нотаріальна 

контора 

Тлумацький район, 

м. Тлумач, 

пл. Данила Галицького,17 

Яремчанська міська державна 

нотаріальна контора 

м. Яремче, 

вул. Курортна, буд.4/2 

Івано-Франківський 

облдержнотархів 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 45  
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Тернопільська 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ), 

  

Відділ примусового виконання 

рішень Управління забезпечення 

примусового виконання рішень 

Південно-Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ),  

 

Відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану у 

Тернопільській області,  

 

Відділ з питань нотаріату у 

Тернопільській області,  

 

Відділ державної реєстрації 

друкованих засобів масової 

інформації та громадських 

формувань у Тернопільській 

області 

м.Тернопіль, 

вул. Грушевського, 8  

(5 скриньок: на першому, 

другому та третьому 

поверхах) 

Відділи державної виконавчої служби 

Тернопільський міський відділ 

державної виконавчої служби 

м. Тернопіль, 

вул. Кн. Острозького, 14 

Бережанський міжрайонний 

відділ державної виконавчої 

служби  

Бережанський район, 

м. Бережани, 

вул. Банкова, 6 

Борщівський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Борщівський район, 

м. Борщів, 

вул. Верхратського, 3 

Бучацький міжрайонний відділ Бучацький район, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державної виконавчої служби  м. Бучач, 

вул. Міцкевича, 8 

 

Гусятинський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Гусятинський район, 

м. Гусятин , 

вул. Суходольська, 7 

 

Заліщицький районний відділ 

державної виконавчої служби  

Заліщицький район, 

м. Заліщики, 

вул. Ольжича, 48 

Збаразький міжрайонний відділ 

державної виконавчої служби  

Збаразький район, 

м. Збараж, 

вул. Шолом -Алейхема, 19 

Зборівський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Зборівський район, 

м. Зборів, 

вул. Богдана Хмельницького, 

54 

Козівський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Козівський район 

м. Козова, 

вул. Дорошенка, 3 

Кременецький міськрайонний 

відділ державної виконавчої 

служби  

Кременецький район м. 

Кременець,  

вул. Козубського, 4 

Підволочиський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Підволочиський 

район,м.Підволочиськ, вул. І. 

Франка, 2 

Теребовлянський районний 

відділ державної виконавчої 

служби  

Теребовлянський район, 

м. Теребовля, 

вул. Князя Василька, 150 

Тернопільський районний відділ 

державної виконавчої служби  

м. Тернопіль 

вул. Київська, 3-А 

Чортківський міськрайонний 

відділ державної виконавчої 

служби  

Чортківський район, 

м. Чортків, 

вул. Ринок, 10 

Шумський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Шумський район, 

м. Шумськ,  

вул. Шевченка, 3 

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану 

Бережанський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Бережанський район, 

м. Бережани, 

вул. Банкова, 6 

Борщівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Борщівський район, 

м. Борщів, 

вул. Грушевського, 2 

Бучацький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Бучацький район, 

м. Бучач, 

вул. Міцкевича, 8 

Гусятинський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Гусятинський район, 

м. Гусятин , 

вул. Шевченка, 4 

Заліщицький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Заліщицький район, 

м. Заліщики, 

вул. Ст. Бандери, 38 

Збаразький районний відділ 

державної реєстрації актів 

Збаразький район, 

м. Збараж, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цивільного стану  вул. Б.Хмельницького, 4 

Зборівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Зборівський район м. Зборів, 

вул. Хмельницького, 47 

Козівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Козівський район 

смт. Козова, 

вул. Дорошенка, 3 

Кременецький міськрайонний 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного  

Кременецький район, 

м. Кременець,  

вул. Козубського, 4 

Лановецький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Лановецький район, 
м.Ланівці,  

вул. Незалежності, 34 

Монастириський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Монастириський район, 

м. Монастириська, 

вул. Шевченка, 12А 

Підволочиський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Підволочиський район, 

м.Підволочиськ, вул. Данила 

Галицького, 35 

Підгаєцький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Підгаєцький район, 

м. Підгайці,  
вул. Шевченка, 26 

Теребовлянський районний 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Теребовлянський район, 

м. Теребовля, 

вул. Князя Василька, 150 

Тернопільський міськрайонний  

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану  

м. Тернопіль 

вул. Грушевського, 8 

Чортківський міськрайонний 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Чортківський район, 

м. Чортків, 

вул. Шевченка, 10 

 

Шумський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Шумський район,  

м. Шумськ,  

вул. Шевченка, 3 

 

Державні нотаріальні контори 

Бережанська державна 

нотаріальна контора  

Бережанський район, 

м. Бережани, 

вул. Банкова, 6 

Бережанська державна 

нотаріальна контора 

Бережанський район, 

м. Бережани, 

вул. Банкова, 3 

Борщівська державна 

нотаріальна контора 

Борщівський район, 

м. Борщів, 

вул. Верхратського ,3 

Бучацька державна нотаріальна 

контора 

Бучацький район, 

м. Бучач, 

вул. Міцкевича, 8 

Гусятинська державна 

нотаріальна контора 

Гусятинський район, 

м. Гусятин , 

вул. Шевченка, 4 

Заліщицька державна 

нотаріальна контора 

Заліщицький район, 

м. Заліщики, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96


вул. С. Бандери, 46 

Збаразька державна нотаріальна 

контора 

Збаразький район, 

м. Збараж, 

вул. Грушевського, 3 

Зборівська державна нотаріальна 

контора 

Зборівський район, 

м. Зборів, 

вул. Б.Хмельницького, 54 

Козівська державна нотаріальна 

контора 

Козівський район, 

смт. Козова, 

вул. Дорошенка, 3 

Кременецька державна 

нотаріальна контора 

Кременецький район, 

м. Кременець,  

вул. Шевченка,50 

Лановецька державна 

нотаріальна контора 

Лановецький район, 
м.Ланівці,  

вул. Новосілка,9 

Лановецька державна 

нотаріальна контора 

Лановецький район, 
м.Ланівці,  

вул. Новосілка,9 

Монастириська державна 

нотаріальна контора 

Монастириський район, 

м. Монастириська, 

вул. Шевченка, 12а 

Підволочиська державна 

нотаріальна контора 

Підволочиський 

район,м.Підволочиськ, вул. 

Данила Галицького,80 

Підгаєцька державна нотаріальна 

контора 

Підгаєцький район, 

м. Підгайці,  
вул. Шевченка,35 

Теребовлянська державна 

нотаріальна контора 

Теребовлянський район, 

м. Теребовля, 

вул. Кн. Василька, 108 

Тернопільська районна державна 

нотаріальна контора 

м. Тернопіль 

вул. Котляревського,27 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

  м.Чернівці, 

 вул. Грушевського, 1 

 

Відділ примусового виконання 

рішень Управління забезпечення 

примусового виконання рішень 

Південно-Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

м.Чернівці, 

вул. Лук’яна Кобилиці, 21А 

Відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану у Чернівецькій 

області 

м.Чернівці, 

вул. О. Кобилянської, 31 

Відділ з питань нотаріату у 

Чернівецькій області 

м.Чернівці, 

вул. 28 червня, 11 

Відділи державної виконавчої служби 

Перший відділ державної 

виконавчої служби у м. Чернівці 

м.Чернівці, 

вул. Руська, 183 

Другий відділ державної 

виконавчої служби у м. Чернівці 

м.Чернівці, 

вул. Руська, 183 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третій відділ державної 

виконавчої служби у м. Чернівці 

м.Чернівці, 

вул. Підкови, 2 

Новодністровський міський 

відділ державної виконавчої 

служби 

м. Новодністровськ, 

мікрорайон „Діброва”, гурт. 

1В 

Вижницький районний відділу 

державної виконавчої служби 

Вижницький район, 

м. Вижниця, 

вул. Січових стрільців, 4 В 

Герцаївський районний відділ 

державної виконавчої служби 

Герцаївський район, 

м. Герца,  

вул. Центральна,41 

Глибоцький районний відділ 

державної виконавчої служби 

Глибоцький район,смт. 

Глибока,  

вул. Борцям за волю 

України, 2а 

Заставнівський районний відділ 

державної виконавчої служби 

Заставнівський район, 

м. Заставна,  

вул. Гагаріна, 2 

Кельменецький районний відділ 

державної виконавчої служби 

Кельменецький район, 

смт. Кельменці,  

вул. Сагайдачного, 24  

Кіцманський  

районний відділ державної 

виконавчої служби 

Кіцманський район, 

м. Кіцмань, 

вул. Українська, 53 

Новоселицький районний відділ 

державної виконавчої служби 

Новоселицький район, 

м. Новоселиця, вул. 28 

Червня, 7 

Путильський районний відділ 

державної виконавчої служби 

Путильський район, 

смт. Путила, 

 вул. Юрія Федьковича, 33  

Сокирянський районний відділ 

державної виконавчої служби 

Сокирянський район,м. 

Сокиряни, 

вул. В.Стуса, буд. 2В 

Сторожинецький районний 

відділ державної виконавчої 

служби 

Сторожинецький район, 

м. Сторожинець,  

вул. Ватутіна, 11 

Хотинський районний відділ 

державної виконавчої служби 

Хотинський район, 

м. Хотин,  

вул. Свято-Покровська, 60 

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану 

Чернівецький міський відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

м.Чернівці, 

вул. О.Кобилянської, 7 

Вижницький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Вижницький район, 

м. Вижниця, 

вул. Січових Стрільців, 4 В 

Герцаївський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Герцаївський район, 

м. Герца,  

Герцаївський район, 

вул. В. Нікіфора , 10 

Глибоцький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Глибоцький район,  

смт. Глибока,  

вул. Шевченка, 1 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заставнівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Заставнівський район, 

м. Заставна,  

вул. Ю. Гагаріна, 2 

Кельменецький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Кельменецький район, 

смт. Кельменці,  

вул. Сагайдачного, 24 

Кіцманський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Кіцманський район, 

м. Кіцмань, 

вул. Г. Сковороди, 1 

Новоселицький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Новоселицький район,м. 

Новоселиця,  

вул.28 червня, 1 

Путильський 

районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану 

Путильський район, 

смт. Путила, 

вул. Миколайчука, 13 

Відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану по 

Сокирянському району та місту 

Новодністровську 

Сокирянський район,м. 

Сокиряни, 

вул. В.Стуса,буд.2 В 

Сторожинецький районний 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Сторожинецький район, 

м. Сторожинець,  

вул. Чернівецька, 9 

Хотинський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Хотинський район, 

м. Хотин,  

вул. Свято-Покровська, 60 

Державні нотаріальні контори 

Перша Чернівецька державна 

нотаріальна контора 

м.Чернівці, 

вул. Кобилянської,13 

Друга Чернівецька державна 

нотаріальна контора 

м.Чернівці, 

вул. Хотинська, 4-М 

Вижницька державна 

нотаріальна контора 

Вижницький район, 

м. Вижниця, 

вул. Українська, 95 

Герцаївська державна 

нотаріальна контора 

Герцаївський район, 

м. Герца,  

вул. В.Нікіфора , 1 

Глибоцька державна нотаріальна 

контора 

Глибоцький район,  

смт. Глибока,  

вул. Глибоцька, 5 

Заставнівська державна 

нотаріальна контора 

Заставнівський район, 

м. Заставна,  
вул. Бажанського,14 

Кельменецька державна 

нотаріальна контора 

Кельменецький район, 

смт. Кельменці,  

вул. Сагайдачного, 24 

Кіцманська державна 

нотаріальна контора 

Кіцманський район, 

м. Кіцмань, 

вул. Сковороди, 3 

Новодністровська державна 

нотаріальна контора 
м. Новодністровськ, 

мікр-н Діброва, 17/147 

Новоселицька державна 

нотаріальна контора 

Новоселицький район, 

м. Новоселиця,  

вул. Центральна, 37 

Путильська державна Путильський район, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


нотаріальна контора смт. Путила, 

вул.Українська, 142 

Сокирянська державна 

нотаріальна контора 

Сокирянський район, 

м. Сокиряни, 

 вул. В.Стуса, 2 

Сторожинецька державна 

нотаріальна контора 

Сторожинецький район, 

м. Сторожинець,  

вул. Б.Хмельницького, 9/5 

Хотинська  державна нотаріальна 

контора 

Хотинський район, 

м. Хотин,  

вул. Шевченка, 2-Г 

Державний нотаріальний архів у 

Чернівецькій області 

м.Чернівці, 

вул. Текстильників, № 1 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

м. Ужгород, 

пл. Народна, 4 

 

Відділ примусового виконання 

рішень Управління забезпечення 

примусового виконання рішень  

м. Ужгород, 

вул. Шандора Петефі, 14 

Відділи державної виконавчої служби 

Берегівський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Берегівський район,  

м. Берегове,  

вул. Шевченка, 49 

  

Великоберезнянський 

міжрайонний відділ державної 

виконавчої служби  

 смт. Великий Березний, 

 вул. Шевченка, 28 

  

Виноградівський районний 

відділ державної виконавчої 

служби  

Виноградівський район, 

м.Виноградів, 

  вул. Миру, 16  

Воловецький районний відділ 

державної виконавчої служби  

Воловецький район, 

смт. Воловець,  

вул. Карпатська, 68  

Іршавський районний відділ 

державної виконавчої служби  

      Іршавський район, 

         м. Іршава,  

     вул. Федорова, 29  

Міжгірський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Міжгірський район, 

 смт. Міжгір’я, 

 вул. Шевченка, 99 

Мукачівський  міський відділ 

державної виконавчої служби  

м. Мукачево, 

вул. Валенберга, 3 

Мукачівський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Мукачівський район, 

м. Мукачево, 

 вул. Августина Штефана, 

25/2 

Рахівський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Рахівський район, 

 м. Рахів,  

вул. Шевченка, 43 

Свалявський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Свалявський район, 

м. Свалява, 

вул. Першотравнева, 64 

  

Тячівський районний відділ 

державної виконавчої служби  
Тячівський район, 

м. Тячів, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вул. Лазівська, 2  

Ужгородський міський відділ 

державної виконавчої служби  

м. Ужгород,  

вул. Заньковецької, 10  

Ужгородський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Ужгородський район, 

м. Ужгород, 

пл. Ш. Петефі, 14  

Хустський районний відділ 

державної виконавчої служби  

Хустський район, 

м. Хуст,  

вул. Поперечна, 2  

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану 

Берегівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Берегівський район, 

м. Берегове, 

вул. Мукачівська, 3 

Великоберезнянський районний 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Великоберезнянський район, 

смт. Великий Березний, 

вул. Шевченка, 16 

Виноградівський районний 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Виноградівський район, 

м.Виноградів, 

вул. Миру, 60 

Воловецький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Воловецький район, 
смт. Воловець, 
вул. Пушкіна, 5 

Іршавський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Іршавський район, 

м. Іршава,  

провулок Шевченка, 3 

Міжгірський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Міжгірський район, 

смт. Міжгір’я, 

вул. Шевченка, 77 

Мукачівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Мукачівський район, 

м. Мукачево, 

пл. Духновича, 15 

Перечинський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Перечинський район, 

смт. Перечин, 

вул. Ужгородська, 43 

Рахівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Рахівський район, 

 м. Рахів,  

вул. І. Франка, 5 

Свалявський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Свалявський район, 

м. Свалява, 

вул. Головна, 1 

Тячівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Тячівський район, 

м. Тячів, 

вул. Нересенська, 2 

Ужгородський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Ужгородський район, 
м. Ужгород,  

вул. Загорська, 10 

Хустський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Хустський район, 

м. Хуст, 

площа Незалежності, 2 

Мукачівський міський відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

м. Мукачево, 

вул. Ярослава Мудрого, 35 

mailto:m.harna@rh.zk.drsu.gov.ua
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Ужгородський міський відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

м. Ужгород,  

вул. Небесної Сотні, 5 

Державні нотаріальні контори 

Берегівська державна 

нотаріальна контора 

Берегівський район, 

м. Берегове, 

пл. Кошута, 1 

Великоберезнянська державна 

нотаріальна контора 

Великоберезнянський район, 

смт. Великий Березний, 

вул. Шевченка, 28 

Виноградівська державна 

нотаріальна контора 

Виноградівський район, 

м.Виноградів, 

вул. Миру, 51 

Воловецька державна 

нотаріальна контора 

Воловецький район, 

 смт. Воловець,  

вул. Карпатська, 68 

Іршавська державна нотаріальна 

контора 

Іршавський район, 

м. Іршава,  

вул. Гагаріна, 37 

Міжгірська державна 

нотаріальна контора 

Міжгірський район, 

смт. Міжгір’я, 

вул. Шевченка, 99 

Мукачівська державна 

нотаріальна контора  

м. Мукачево, 

вул. Пушкіна, 30 

Мукачівська районна державна 

нотаріальна контора 

Мукачівський район, 

м. Мукачево, 

пл. Миру, 30 

Перечинська державна 

нотаріальна контора 

Перечинський район, 

смт. Перечин, 

вул. Ужгородська, 43 

Рахівська державна нотаріальна 

контора 

Рахівський район, 

м. Рахів,  

вул. Миру, 1     

Свалявська державна нотаріальна 

контора 

Свалявський район, 

м. Свалява, 

вул. Духновича, 2 

Тячівська державна нотаріальна 

контора 

Тячівський район, 

м. Тячів, 

вул. Незалежності, 30 

Перша Ужгородська державна 

нотаріальна контора 

м. Ужгород,  

вул. Собранецька, 47 

Ужгородська районна державна 

нотаріальна контора 
Ужгородський район, 

м. Ужгород,  

вул. Собранецька, 47 

Хустська державна нотаріальна 

контора 

        Хустський район, 

м. Хуст, 

вул. Карпатської Січі, 21 
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