
 

Додаток 1 

до Правил державної реєстрації актів 
цивільного стану в Україні 

 

 

  До ___________________________________________ 
        (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану) 
від ___________________________________________ 
        (прізвища, власні імена, по батькові батьків (одного з них)) 
______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВА 
матері та батька дитини про визнання батьківства* 

Я, ____________________________________________________________________________, визнаю 
(прізвище, власне ім'я, по батькові) 

себе батьком _________________________________________________________________________, 
                 (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини) 

який(а) народився(лась) ________________________________________________________________ 
                                      (число, місяць, рік) 

____________________________________________________________________________________ , 
  (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі дитини) 

____________________________________________________________________________________ , 
 (реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини) 

у ___________________________________________________________________________________. 
(прізвище, власне ім'я, по батькові матері) 

Я, ______________________________________________________________________________, мати 
                 (прізвище, власне ім'я, по батькові на момент державної реєстрації народження дитини) 

______________________________________________________________________ підтверджую, що 
                                         (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини) 

_____________________________________________________________________ є його (її) батьком.  
                                            (прізвище, власне ім'я, по батькові) 

Відповідно до статті 126 Сімейного кодексу України прошу (просимо) внести відомості про батька 
до актового запису про народження нашої дитини, по батькові дитини прошу (просимо) зазначити 
за власним іменем батька __________, присвоїти їй прізвище батька __________________________, 

виправити дошлюбне прізвище матері з _________________________________________ на шлюбне 
прізвище __________________________________, що обране під час державної реєстрації шлюбу з 
батьком дитини, та видати свідоцтво про народження дитини. 
  Місце реєстраційного 

штампа (відмітки) 
Про себе повідомляю(ємо)*:   



 

 

 

 

ДАНІ БАТЬКО  МАТИ  
1. Прізвище      

2. Власне ім'я      

3. По батькові (за наявності)     

4. Дата народження      

5. Громадянство      

6. Зареєстроване місце проживання (за 
наявності) 

    

7. Реквізити паспорта або паспортного 
документа, що посвідчує особу (назва, 
серія (за наявності), номер, коли і яким 
органом виданий, строк дії (за 
наявності))  

    

8. Унікальний номер запису в Єдиному 
державному демографічному реєстрі (за 
наявності) 

    

9. Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності) 

    

10. Місце й дата державної реєстрації 
шлюбу (якщо батьки дитини 
перебувають у шлюбі) 

    

 

 

До заяви 
додаємо:  

________________________________________________________________________ 
                                                                    (перелік документів) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Підписи батьків:  
Батько _________________________ 

__________________________ 
            (число, місяць, рік) 

Мати ________________________  

____________ 

* Заповнюється батьками (або одним із них), які не можуть бути присутні під час державної реєстрації народження. 
 

 

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1154/5 від 22.11.2007, № 3307/5 від 
24.12.2010, № 4209/5 від 26.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
юстиції № 1590/5 від 06.05.2020, № 506/5 від 15.02.2022} 


