
Додаток 

до наказу Головного  

територіального управління  

юстиції у Чернігівській області  

                                                                                                                                             06.01.2017 № 3/4 

 
 

ГРАФІК 
 

роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 

 

 

День  

прийому 

Прізвище, ім'я, по батькові 

працівника 

Місце роботи  

та посада 

Час  

роботи 

Вівторок 

Четвер 

Кузьміна  

Людмила  

Олександрівна –  

завідувач громадської приймальні 

Начальник  

Управління реєстрації 

нормативно-правових актів, 

правової роботи та  

правової освіти Головного 

територіального  

управління юстиції  

у Чернігівській області  

1000 – 1600   

 

Вівторок 

Четвер 

П’ятниця  

Сергій Миколайович  

Заступник начальника 

Головного територіального 

управління юстиції з питань 

державної виконавчої 

служби - начальник 

Управління державної 

виконавчої служби 

1000 – 1600 



 2 

Вівторок 

Четвер 

Хардіков  

В’ячеслав В’ячеславович  

Заступник начальника 

Головного територіального 

управління юстиції з питань 

державної реєстрації - 

начальник Управління 

державної реєстрації 

1000 – 1600 

Вівторок 

Четвер 

Железняк  

Оксана Олександрівна  

Начальник  

відділу з питань нотаріату 

Головного територіального 

управління юстиції  

у Чернігівській області  

1000 – 1600 

Вівторок 

Четвер 

Курганська  

Наталія Василівна 

Начальник  

відділу кадрової роботи  

та державної служби 

Головного територіального 

управління юстиції  

у Чернігівській області 

1000 – 1600 

Вівторок 

Четвер 

Дікан  

Олександр Миколайович  

Начальник  

відділу з питань банкрутства 

Головного територіального 

управління юстиції  

у Чернігівській області 

1000 – 1600 

Вівторок 

Четвер 

Чепур 

 Віта Вікторівна  

Начальник  

відділу організаційної 

роботи, документування та 

контролю Головного 

територіального  

управління юстиції 

у Чернігівській області  

1000 – 1600 
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Вівторок 

Четвер 

Зінченко  

Наталія Вікторівна  

Завідувач  

сектору судової роботи  

та міжнародного 

співробітництва Головного 

територіального  

управління юстиції  

у Чернігівській області 

1000 – 1600 

Вівторок 

Четвер 

Трубенок  

Андрій Антонович  

Завідувач сектору з питань 

запобігання і виявлення 

корупції Головного 

територіального  

управління юстиції 

 у Чернігівській області 

1000 – 1600 

 

Примітка:  

- у разі відсутності з поважних причин працівника, який має здійснювати прийом осіб, що потребують надання  

безоплатної первинної правової допомоги, прийом проводить інший працівник за вказівкою завідувача громадської 

приймальні; 

- для належної роботи громадської приймальні прийом осіб здійснюється за адресою: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43, 

ІV поверх, кабінет № 404;  

- працюватимуть контактні телефонні лінії: (0462) 60-49-28, (0462) 65-15-24; 

- обідня перерва: 1300 – 1348. 

 

 

Начальник Управління реєстрації  

нормативно - правових актів, правової  

роботи та правової освіти Головного  

територіального управління юстиції  

у Чернігівській області                                                Л. О. Кузьміна   


