
РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯРЕЄСТРАЦІЯ ТА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ
Факт народження дитини на тимчасово окупованих територіях встановлюється через суд.

УСІ документи, видані на тимчасово окупованих територіях, є недійсними та такими, 
що не створюють правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт 
народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях, які додаються відповідно до заяви про державну реєстрацію 
народження особи та заяви про державну реєстрацію смерті особи. Однак, сьогодні 
відповідний порядок не прийнято, а тому адміністративна процедура не діє. 

• заява про реєстрацію народження дитини;   • паспорт громадянина України;   • документи, 
видані незаконними установами, які є недійсними та не створюють правових наслідків.

звернутися до будь-якого суду
за межами окупованої території 
України незалежно від місця 
проживання заявника2

• копія паспорта громадянина України 
(іншої держави) батька та матері;
• копія реєстраційного номера облікової 
картки платника податків, копія свідоцтва 
про шлюб;
• копія медичної довідки про народження 
дитини, видана незаконними установами;

• копія свідоцтва про народження, видана 
незаконними органами;
• відмова органа реєстрації акту цивіль- 
ного стану в реєстрації факту народження;
• копія заяви та доданих документів 
відповідно до кількості зацікавлених осіб 
(відділ РАЦС).

звернутися до будь-якого відділу РАЦСу
з копією рішення суду про встановлення 
факту народження дитини на тимчасово 
окупованій території України

справа розглядається невідкладно з 
моменту надходження заяви до суду 

отримати рішення суду про 
встановлення факту народжен-
ня  дитини із зазначенням  дати, 
місця народження дитини, а 
також відомостей про батьків.

3
отримати законне 
свідоцтво про 
народження
державного зразка 

ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ Є РІШЕННЯ СУДУ. 

Якщо дитина народилася після початку воєнних дій і на яку не оформлено свідоцтво 
про народження українського зразка, перетин лінії зіткнення здійснюється разом з 
особою, яка супроводжує дитину:
за умови пред’явлення нею будь-якого документа, що посвідчує особу
при наявності дозволу фізичної особи, який був виданий після заповнення форми 
заявки на порталі СБУ “Реєстр дозволів для переміщення осіб у районі проведення АТО”

•
•

Законним представникам дитини – батькам, родичам, їхнім представникам або іншим 
законним представникам дитини: 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

судовий збір за подання таких заяв до суду
 не справляється 

звернутися до будь-якого відділу РАЦСу
на контрольованих українською 
владою територіях1

Одержати 
письмову 
офіційну 
відмову НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

У випадку відсутності заявника під час проголошення рішення державна реєстрація народження на 
підставі відповідного рішення суду проводиться РАЦСом за місцем ухвалення рішення суду в день 
надходження копії такого рішення.



РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯРЕЄСТРАЦІЯ ТА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ

ОТРИМАВШИ СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ 
державного зразка,  ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ 
при народженні дитини

Для призначення допомоги одному з батьків (опікуну) 
необхідно звернутися до органа соцзахисту населен-
ня протягом 12 місяців з дня народження дитини із 
заявою, паспортом громадянина України, копією 
свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням 
оригіналу).

У разі прострочення терміну для звернення (12 місяців з дня 
народження дитини), один із батьків (опікун), який має право 
на таку допомогу, тобто постійно проживає з дитиною, може 
звернутися в суд із вимогою визнати рішення протиправним 
та зобов’язати призначити допомогу при народження дитини.

Надруковано завдяки фінансовій підтримці 
Посольства Великої Британії  в Україні в рамках 
програми «Радник з питань ВПО», яку реалізує 
канадська неурядова організація "Stabilization 
Support Services"

Сектор у Донецькій області 

062 643 04 48
Сектор у Луганській області 

064 570 07 88

Гаряча лінія «Донбас СОС»

0 800 309 110 


