
Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію  

актів цивільного стану 

 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі 

- Закон) та Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 №52/5 (далі – Правила) актами цивільного 

стану є події та дії, які нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, 

доповнюють або припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків. 

Державній реєстрації відповідно до Закону підлягають народження фізичної особи та її 

походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть. 

 Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, оригінал 

якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, та повторна видача свідоцтва у разі 

внесення змін до актового запису чи його поновлення здійснюються відділами державної 

реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і консульськими 

установами України на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої 

складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу 

охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, 

органу опіки та піклування. 

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану 

здійснюється за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого 

закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Свідоцтво про державну 

реєстрацію акту цивільного стану видається представникам зазначених установ за довіреністю 

установи та при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу. 

Особам, яким виповнилося 16 років, свідоцтво про державну реєстрацію акту 

цивільного стану може повторно видаватися за наявності паспорта (паспортного документа). 

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям 

незалежно від віку дитини. 

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому 

числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і 

сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за 

законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним 

повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого 

свідоцтва. 

Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не 

видаються. 
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Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не 

видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища. 

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно 

видаватись представнику особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва про державну 

реєстрацію акту цивільного стану, у разі документального підтвердження його повноважень. 

На свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану, що повторно 

видаються, робиться відмітка «Повторно». 

У заяві щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту 

цивільного стану зазначаються: прізвище, власне ім'я, по батькові та адреса заявника; 

прізвище, власне ім'я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке необхідне 

свідоцтво; коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складено актовий 

запис цивільного стану; мета запиту цього свідоцтва та проставляється особистий підпис 

заявника. 
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