
Інформація щодо суб’єктів державної реєстрації,  

які уповноважені на збереження реєстраційних справ у паперовій 

формі по Чернігівській області 

 
Районні державні адміністрації 

 

Назва суб’єкта 

державної реєстрації  
 

Поштова та 

електронна адреса  
 

Телефон 

 

Бахмацька районна державна 

адміністрація 

вул. Першотравнева, 36,               

м. Бахмач, 

16500 

bahadm_post@cg.gov.ua 

 

(04635) 3-11-38 

(04635) 4-30-92 

Бобровицька районна 

державна адміністрація 

вул. Незалежності, 46,                 

м. Бобровиця, 

17400 

bobradm_post@cg.gov.ua 

 

(04632) 2-51-21 

(04632) 2-51-27 

Борзнянська районна державна 

адміністрація 

вул. Пантелеймона Куліша, 

буд. 104, 

м. Борзна, 

16400 

vds.borzna@gmail.com 

borzadm_post@cg.gov.ua 

 

(04653) 21-50-3 

(04653) 2-14-44 

 

Варвинська районна 

державна адміністрація 

вул. Шевченка, 38, 

смт. Варва, 

17600 

varadm_reestr@cg.gov.ua 

varadm_post@cg.gov.ua 

 

(04636) 2-12-52 

(04636) 2-83-27 

 

Городнянська районна 

державна адміністрація 

вул. Троїцька,10, 

м. Городня, 

15100 

goradm_post@cg.gov.ua 

 

(04645) 2-75-11 

(04645) 2-74-97 

Ічнянська районна державна 

адміністрація 

площа Т. Г. Шевченка 1,      

м. Ічня, 

16700 

ichnadm@ne.cg.ukrtel.net 

ichadm_post@cg.gov.ua 

 

(04633) 2-19-82 

(04633) 2-14-45 

Козелецька районна державна 

адміністрація 

вул. Соборності, 27,  смт. 

Козелець, 

17000 

kozadm_post@cg.gov.ua 

vdr_rda@ukr.net 

 

(04646) 4-15-62 

(04646) 4-24-68 

Коропська районна державна 

адміністрація 

вул. Кибальчича, 1, 

смт. Короп, 

16200 

(04656) 2-14-56 

(04656) 2-12-67 
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dreiestrator@mail.ru 

kpadm_post@cg.gov.ua 

 

Корюківська районна 

державна адміністрація 

вул. Шевченка, 60,                         

м. Корюківка, 

15300 

vdr_korykivkaRDA@i.ua 

koradm_post@cg.gov.ua 

 

(04657) 3-44-37 

(04657) 2-15-58 

Куликівська районна державна 

адміністрація 

вул. Миру 67, 

смт. Куликівка, 

16300 

kuladm_post@cg.gov.ua 

 

(04643) 2-12-07 

(04643) 2-43-22 

Менська районна державна 

адміністрація 

вул. Героїв АТО, 6, 

м. Мена, 

15600 

post@mena-rayon.gov.ua 

 

(04644) 21-44-5 

(04644) 2-16-98 

Ніжинська районна державна 

адміністрація 

вул. Батюка, 5-а, 

м. Ніжин, 

16600, 

neadm_post@cg.gov.ua 

nezhin_rs@ukr.net 

 

(04631) 2-01-29 

(04631) 2-06-81 

Новгород-Сіверська районна 

державна адміністрація 

вул. Б. Майстренка, 6, 

м. Новгород-Сіверський, 

16000 

novgadm@cg.gov.ua 

 

(04658) 2-17-77 

(04658) 3-13-30 

Носівська районна державна 

адміністрація 

вул. Центральна 19, 

м. Носівка, 

17100 

nosadm_post@cg.gov.ua 

 

(04642) 2-14 49 

(04642)2-13-33 

Прилуцька районна державна 

адміністрація 

вулиця Київська, 220, 

м. Прилуки, 

17500 

pladm_post@cg.gov.ua 

dr_prilyki@ukr.net 

 

(04637) 5-33-24 

(04637) 3-11-49 

Ріпкинська районна державна 

адміністрація 

вул. Святомиколаївська 85, 

смт Ріпки, 

15000 

rpadm_post@cg.gov.ua 

 

(04641) 2-17-86 

(04641) 2-27-36 

Семенівська районна державна 

адміністрація 

 

вул. Червона Площа, 6 

м. Семенівка, 

15400 

semadm_post@cg.gov.ua 

 

 

(04659) 2-11-54 

(04659 )2-13-36 

Сосницька районна державна вул. Грушевського, 15, (04655) 2-04-21 
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адміністрація смт. Сосниця, 

16100 

sosnadm_post@cg.gov.ua 

 

(04655) 2-13-33 

Срібнянська районна державна 

адміністрація 

вул. Миру, 54, 

смт. Срібне, 

17300 

dr_srebnoe@ukr.net 

sribadm_post@cg.gov.ua 

 

(04639) 2-13-71 

(04639) 2-12-32 

 

 

Талалаївська 

районна державна 

адміністрація 

вул. Центральна, 3, 

смт. Талалаївка, 

17200 

taladm_vdr1@cg.gov.ua 

taladm_post@cg.gov.ua 

 

(04634) 2-15-47 

 

 

 

Чернігівська районна 

державна адміністрація 

вул. Шевченка, 48, 

м. Чернігів, 

14027 

chadm_post@cg.gov.ua 

rda@ok.net.ua 

 

(0462) 60-64-56 

(0462) 67-66-02 

 

Щорська районна державна 

адміністрація 

вул. Незалежності, 19, 

м. Сновськ, 

15200 

schorsadm_post@cg.gov.ua 

(04654) 2-38-70 

(04654) 2-11-64 

 

 
Виконавчі органи міських рад міст обласного значення 

  

Назва суб’єкта державної 

реєстрації  
 

Поштова та 

електронна адреса  
 

Телефон 
 

Ніжинська міська рада пл. імені Івана Франка,1, 

м. Ніжин, 

16600, 

neadm@ne.cg.ukrtel.net 

(04631) 7-19-11 

(04631) 7-30-75 

Прилуцька міська рада 

 

вул. Незалежності, 82, 

м. Прилуки, 

17500 

adminPrilyki@ukr.net 

(04637) 3-20-59 

(04637) 7-11-19 

Новгород-Сіверська міська 

рада 

вул. Губернська, 2, 

м. Новгород-Сіверський, 

16000 

dmsnsrada@gmail.com 

(04658) 2-39-86 

(04658) 2-15-64 

Управління адміністративних 

послуг Чернігівської міської 

ради 

вул. Рокоссовського, 20-а,       

м. Чернігів, 

14000 

cnap@chernigiv-rada.gov.ua; 

 dozvil_chernigiv@i.ua;  

dozvil_chernigiv@ukr.net 

(0462) 65-19-10 

(0462) 65-90-09 
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