
Додаток 1 
 

Графік роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги Головного територіального управління юстиції 

 у Черкаській області та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Черкаській області  
 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

№ 

п/п 

Дата проведення 

консультування  

Назва населеного пункту,  

район, місце проведення 

консультування  

із зазначенням адреси 

ПІБ посадових осіб, відповідальних  

за консультування   

1. 21.11.2017 м. Корсунь-Шевченківський 

Корсунська районна державна 

адміністрація 

(вул. Героїв Майдану, 9) 

Начальник Головного територіального управління юстиції                                         

у Черкаській області 

Свіренюк О.О. 

 

Головний спеціаліст сектору взаємодії з суб’єктами державної реєстрації              

та підвищення кваліфікації державних реєстраторів  

Управління державної реєстрації Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області  

Булава І.М.  

 

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів 

масової інформації та громадських формувань Управління  

державної реєстрації Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області  

Шкуренко О.А. 

 

Приватний нотаріус Корсунь-Шевченківського  

районного нотаріального округу 

Грищенко С.Г 

 

Начальник Корсунь-Шевченківського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області 

Босенко С.О. 



Державний виконавець Корсунь-Шевченківського районного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області  

Мельниченко Н.О. 

 

Начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами Смілянського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

Мамонова Н.М. 

 

Начальник відділу «Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги» 

Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  

Кривошея О.А. . 

2. 23.11.2017 с. Червона Слобода,  

Черкаський район 

Червонослобідська сільська рада 

(вул. Соборна, 2/1) 

 

Перший заступник начальника Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області 

Спєваков Є.В. 
 

Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності 

комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління 

державної реєстрації Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області  

Бузько Н.В. 
 

Приватний нотаріус Черкаського районного  

нотаріального округу  

Віріч І.П. 

 

Начальник відділу правової інформації та консультацій Черкаського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тихонова О.А. 

 

Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Черкаського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Наливайко І.М.  



3. 27.11.2017 с. Мошни, Черкаський район 

Мошнівська сільська рада 

(вул. Максима Преснякова,13) 

Провідний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності 

комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації  

Управління державної реєстрації Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області  

Кравченко М.О. 

 

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату Головного територіального 

управління юстиції у Черкаській області  

Булава С.А. 

 

Приватний нотаріус Черкаського районного  

нотаріального округу  

Дудка Г.І. 

 

Начальник відділу правової інформації та консультацій Черкаського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тихонова О.А. 

 

Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Черкаського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Наливайко І.М.  

 

4. 28.11.2017 м. Чигирин 

Чигиринська районна державна 

адміністрація 

(вул. Богдана Хмельницького, 26) 

Провідний спеціаліст сектору взаємодії з суб’єктами державної  

реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів  

Управління державної реєстрації Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області  

Синьогуб І.А. 

 

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів 

масової інформації та громадських формувань Управління  

державної реєстрації Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області  

Мельниченко О.В. 

 



Приватний нотаріус Чигиринського районного  

нотаріального округу  

Кашицька О.Г. 

 

Начальник Чигиринськогорайонного відділу державної реєстрації  

актів цивільного стану Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області  

Калініченко О.С. 

 

В.о. начальника Чигиринського районного відділу державної  

виконавчої служби Головного територіального  

управління юстиції у Черкаській області  

Карпичева Т.В. 

 

 

Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Черкаського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Наливайко І.М.  

 

Начальник відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» Черкаського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Поліщук І.І. 

 


