
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  
 

___________№____________ 

 

ГРАФІК 

особистого прийому керівниками структурних підрозділів 

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  
 

№ 

п/п 
Посада Адреса Дні прийому 

Години 

прийому 

у Волинській області 

1.  

Начальник Управління 

забезпечення примусового 

виконання рішень у 

Волинській області 

м. Луцьк 

вул. Володимирська, 1 
 

(попередній запис за тел.: 

(0332) 78-46-66) 

 

щовівторка 
10.00-12.00 

 

2.  

Заступник начальника 

Управління - начальник 

відділу примусового 

виконання рішень 

Управління забезпечення 

примусового виконання 

рішень у Волинській 

області 

м. Луцьк 

вул. Володимирська, 1 
 

(попередній запис за тел.: 

(0332) 78-46-60) 

 

щосереди 
10.00-12.00 

 

3.  

Начальник відділу 

державної реєстрації актів 

цивільного стану у 

Волинській області  

м. Луцьк 

пр. Соборності, 18 
щопонеділка 

10.00-12.00 

 

4.  

Начальник відділу 

державної реєстрації 

друкованих засобів масової 

інформації та громадських 

формувань у Волинській 

області  

м. Луцьк 

вул. Володимирська, 1 
щовівторка 

10.00-12.00 

 

5.  

Начальник відділу з питань 

нотаріату у Волинській 

області  

м. Луцьк 

вул. Володимирська, 1 
щовівторка 

10.00-12.00 

 

6.  

Завідувач сектору судової 

роботи та міжнародної 

правової роботи у 

Волинській області  

м. Луцьк 

вул. Володимирська, 1 
щоп’ятниці 

10.00-12.00 

 



7.  

Начальник відділу 

організації роботи та 

розвитку персоналу у 

Волинській області  

м. Луцьк 

вул. Володимирська, 1 
щовівторка 

10.00-12.00 

 

у Закарпатській області 

8.  

Начальник Управління 

забезпечення примусового 

виконання рішень у 

Закарпатській області 

 

м. Ужгород, 

пл. Ш. Петефі, 14 
 

(попередній запис за 

тел.: (0312) 63-00-40) 
 

 

 

 

щовівторка 

 

 

 

 

10.00-12.00 

9.  

Заступник начальника 

управління – начальник 

відділу примусового 

виконання рішень 

Управління забезпечення 

примусового виконання 

рішень у Закарпатській 

області 

м. Ужгород, 

пл. Ш. Петефі, 14 
 

(попередній запис за 

тел.: (0312) 63-00-40) 
 

щовівторка 10.00-12.00 

10.  

Начальник відділу 

державної реєстрації актів 

цивільного стану у 

Закарпатській області 

 

м. Ужгород, 

пл.Народна, 4 

 

 

щосереди 

 

10.00-12.00 

11.  

Начальник відділу 

державної реєстрації 

друкованих засобів масової 

інформації та громадських 

формувань у Закарпатській 

області 

 

 

м. Ужгород, 

пл.Народна,4 

 

 

щочетверга 

 

 

10.00-12.00 

12.  

Начальник відділу з питань 

нотаріату у Закарпатській 

області 

м.Ужгород 

пл.Народна,4 
щоп’ятниці 10.00-12.00 

13.  

Завідувач сектору судової 

роботи та міжнародної 

правової роботи у 

Закарпатській області 

 

м.Ужгород 

пл.Народна,4 

 

щочетверга 

 

10.00-12.00 

14.  

Начальник відділу 

організації роботи та 

розвитку персоналу у 

Закарпатській області 

м.Ужгород 

пл.Народна,4 

 

щочетверга 

 

10.00-12.00 

в Івано-Франківській області 

15.  

Начальник Управління 

забезпечення примусового 

виконання рішень в Івано-

Франківській та 

Тернопільській областях 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 45 
 

(попередній запис за тел.: 

(0342) 55-22-55) 

 

другий і 

четвертий 

вівторок місяця 

10.00-12.00 

 



16.  

Заступник начальника 

Управління – начальник 

відділу організації та 

контролю за виконанням 

рішень Управління 

забезпечення примусового 

виконання рішень в Івано-

Франківській та 

Тернопільській областях 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 45 
 

(попередній запис за тел.: 

(0342) 55-22-55) 

 

перший і  

третій вівторок 

місяця 

10.00-12.00 

17.  

Заступник начальника 

Управління – начальник 

відділу примусового 

виконання рішень 

Управління забезпечення 

примусового виконання 

рішень в Івано-

Франківській та 

Тернопільській областях 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 45 
 

 (попередній запис за тел.: 

(0342) 75-44-67) 

перший і третій 

четвер місяця 
10.00-12.00 

18.  

Начальник Управління 

державної реєстрації 

 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Василіянок, 6 
щочетверга 10.00-12.00 

19.  

Заступник начальника 

управління – начальник 

Центрального відділу 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

м. Івано-Франківськ, 

вул. Мулика, 15 
щовівторка 10.00-12.00 

20.  

Начальник відділу 

державної реєстрації 

друкованих засобів масової 

інформації та громадських 

формувань в Івано-

Франківській області 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Василіянок, 6 
щовівторка 10.00-12.00 

21.  

Начальник відділу 

розгляду звернень та 

забезпечення діяльності 

Колегії з розгляду скарг на 

рішення, дії або 

бездіяльність державного 

реєстратора, суб'єктів 

державної реєстрації 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Василіянок, 6 
щосереди 10.00-12.00 

22.  

Начальник відділу 

взаємодії з суб'єктами 

державної реєстрації та 

підвищення кваліфікації 

державних реєстраторів 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Василіянок, 6 
щосереди 10.00-12.00 

23.  
Начальник Управління 

нотаріату 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Мулика, 15 а 
щовівторка 10.00-12.00 



24.  
Начальник Управління 

банкрутства 

м. Івано-Франківськ, 

вул. вул. Мулика, 15 а 
щочетверга 10.00-12.00 

25.  

Начальник відділу 

державної реєстрації 

нормативно-правових актів 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Грюнвальдська, 8 
щочетверга 10.00-12.00 

26.  

Начальник Управління 

судової роботи та 

міжнародної правової 

допомоги 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Грюнвальдська, 8 
щовівторка 10.00-12.00 

27.  
Начальник Управління 

персоналу 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Грюнвальдська, 11 
щовівторка 10.00-12.00 

у Львівській області 

28.  

Заступник начальника 

управління – начальник 

відділу організації та 

контролю за виконанням 

рішень Управління 

забезпечення примусового 

виконання рішень у 

Львівській області  

 

м. Львів 

пл. Шашкевича, 1 
 

(попередній запис за тел.: 

(032) 235-02-71) 

 

 

щочетверга 

 

10.00-12.00 

 

29.  

Заступник начальника 

управління - начальник 

відділу примусового 

виконання рішень 

Управління забезпечення 

примусового виконання 

рішень у Львівській 

області  

 

м. Львів 

пл. Шашкевича, 1 
 

(попередній запис за тел.: 

(032) 235-02-83) 
 

 

щосереди 

 

10.00-12.00 

 

30.  

Начальник відділу 

державної реєстрації актів 

цивільного стану у 

Львівській області  

 

м. Львів 

вул. Дорошенка, 23 

 

 

щосереди 

 

10.00-12.00 

 

31.  

Начальник відділу 

державної реєстрації 

друкованих засобів масової 

інформації та громадських 

формувань у Львівській 

області  

 

м. Львів 

вул. Городоцька, 299 

 

щосереди 

 

 

10.00-12.00 

 

32.  

Заступник начальника 

відділу взаємодії з 

суб’єктами державної 

реєстрації та підвищення 

кваліфікації державних 

реєстраторів  

 

м. Львів 

пл. Шашкевича, 1 

 

щосереди 

 

10.00-12.00 

 



33.  

Начальник відділу з питань 

нотаріату у Львівській 

області  

 

м. Львів 

пл. Шашкевича, 1 

 

щочетверга 

 

 

10.00-12.00 

 

34.  
Начальник відділу з питань 

банкрутства  

 

м. Львів 

пл. Шашкевича, 1 

 

 

щочетверга 

 

 

10.00-12.00 

 

35.  

Начальник відділу судової 

роботи та міжнародної 

правової допомоги у 

Львівській області 

 

 

м. Львів 

пл. Шашкевича, 1 

 

щосереди 

 

10.00-12.00 

 

36.  

Начальник відділу 

організації та розвитку 

персоналу у Львівській 

області  

 

м. Львів 

пл. Шашкевича, 1 

 

 

щосереди 

 

 

10.00-12.00 

 

у Рівненській області 

37.  

Начальник Управління 

забезпечення примусового 

виконання рішень у 

Рівненській області 

м.Рівне, 

вул. Замкова, 29 
 

(попередній запис за тел.: 

(0362) 62-34-81) 

 

щопонеділка 10.00-12.00 

38.  

Заступник начальника 

Управління  - начальник 

відділу примусового 

виконання рішень 

Управління забезпечення 

примусового виконання 

рішень у Рівненській 

області 

м.Рівне, 

вул. Замкова, 29 
 

(попередній запис за тел.: 

(0362) 63-31-69) 
 

 

щовівторка 

щочетверга 

 

 

 

10.00-12.00 

39.  

Начальник відділу 

державної реєстрації актів 

цивільного стану у 

Рівненській області  

м. Рівне, 

вул. Кавказька, 8 

 

щовівторка 

щочетверга 

 

10.00-12.00 

40.  

Начальник відділу 

державної реєстрації 

друкованих засобів масової 

інформації та громадських 

формувань у Рівненській 

області  

м. Рівне, 

вул. Вишенського, 4а 

 

щовівторка 10.00-12.00 

41.  

Начальник відділу з питань 

нотаріату у Рівненській 

області  

м.Рівне, 

вул. Замкова, 29 

 

щоп’ятниці 10.00-12.00 

42.  

Завідувач сектору судової 

роботи та міжнародної 

правової допомоги у 

Рівненській області  

м.Рівне, 

вул. Замкова, 29 

 

щосереди 10.00-12.00 



43.  

Начальник відділу 

організації роботи та 

розвитку персоналу у 

Рівненській області  

м.Рівне, 

вул. Замкова, 29 

 

щосереди 

 
10.00-12.00 

у Тернопільській області 

44.  

Начальник Управління 

забезпечення примусового 

виконання рішень в Івано-

Франківській та 

Тернопільській областях 

м. Тернопіль  

вул. М. Грушевського, 8 

3 поверх 
 

(попередній запис за тел.: 

(0342) 55-22-55) 

 

перший і  

третій вівторок 

місяця 

10.00-12.00 

45.  

Заступник начальника 

Управління – начальник 

відділу організації та 

контролю за виконанням 

рішень Управління 

забезпечення примусового 

виконання рішень в Івано-

Франківській та 

Тернопільській областях 

м. Тернопіль  

вул. М. Грушевського, 8 

3 поверх 
 

(попередній запис за тел.: 

(0342) 55-22-55) 

 

другий і 

четвертий 

 вівторок 

місяця 

10.00-12.00 

46.  

Заступник начальника 

Управління – начальник 

відділу примусового 

виконання рішень 

Управління забезпечення 

примусового виконання 

рішень в Івано-

Франківській та 

Тернопільській областях 

м. Тернопіль 

вул. М. Грушевського, 8 

3 поверх 
 

(попередній запис за тел.: 

(0342) 75-44-67) 

 

другий і 

четвертий 

четвер місяця 

10.00-12.00 

47.  

Заступник начальника 

відділу примусового 

виконання рішень 

Управління забезпечення 

примусового виконання 

рішень в Івано-

Франківській та 

Тернопільській областях 

м. Тернопіль 

 вул. М. Грушевського, 8 

3 поверх 
 

(попередній запис за тел.: 

(0342) 75-44-67) 

щосереди 

 

10.00-12.00 

13.00-16.00 

 

48.  

Начальник відділу 

державної реєстрації актів 

цивільного стану у 

Тернопільській області 

м. Тернопіль, 

вул. Грушевського, 8 
щосереди 10.00-12.00 

49.  

Начальник відділу 

державної реєстрації 

друкованих засобів масової 

інформації та громадських 

формувань у 

Тернопільській області 

м. Тернопіль, 

вул. Грушевського, 8 
щочетверга 10.00-12.00 



50.  

Начальник відділу з питань 

нотаріату у Тернопільській 

області 

м. Тернопіль, 

вул. Грушевського, 8 
щоп’ятниці 10.00-12.00 

51.  

Завідувач сектору судової 

роботи та міжнародної 

правової допомоги у 

Тернопільській області 

м. Тернопіль, 

вул. Грушевського, 8 
щосереди 10.00-12.00 

52.  

Начальник відділу 

організаційної роботи та 

розвитку персоналу у 

Тернопільській області 

м. Тернопіль, 

вул. Грушевського, 8 
щочетверга 10.00-12.00 

у Чернівецькій області 

53.  

Начальник управління 

забезпечення примусового 

виконання рішень у 

Чернівецькій області 

м. Чернівці, 

вул. Л. Кобилиці, 21А 
 

(попередній запис за тел.: 

(0372) 55-90-27) 

 

щовівторка 09.00-12.00 

54.  

Заступник начальника 

управління забезпечення 

примусового виконання 

рішень у Чернівецькій 

області – начальник 

відділу примусового 

виконання рішень 

управління забезпечення 

примусового виконання 

рішень у Чернівецькій 

області 

м. Чернівці, 

вул. П. Целана, 11 
 

(попередній запис за тел.: 

(0372) 55-90-28) 

щосереди 10.00-12.00 

55.  

Начальник відділу 

державної реєстрації актів 

цивільного стану у 

Чернівецькій області 

м. Чернівці, 

вул. Кобилянської, 31 
щоп’ятниці 10.00-12.00 

56.  

Начальник відділу 

державної реєстрації 

друкованих засобів масової 

інформації та громадських 

формувань у Чернівецькій 

області 

м. Чернівці, 

вул. А. Кохановського, 7 
щовівторка 10.00-12.00 

57.  

Начальник відділу з питань 

нотаріату у Чернівецькій 

області 

м. Чернівці, 

вул. А. Кохановського, 7 
щопонеділка 10.00-12.00 

58.  

Завідувач сектору судової 

роботи та міжнародної 

правової допомоги у 

Чернівецькій області 

м. Чернівці, 

вул. Грушевського, 1 
щочетверга 10.00-12.00 



59.  

Начальник відділу 

організації роботи та 

розвитку персоналу у 

Чернівецькій області 

м. Чернівці, 

вул. Грушевського, 1 
щосереди 10.00-12.00 

60.  

Завідувач сектору з питань 

запобігання і виявлення 

корупції 

м. Чернівці, 

вул. Грушевського, 1 
щосереди 10.00-12.00 

 


