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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Живу в Бельгiї. В Українi буваю 
нечасто. Хочу змiнити прiзвище на 
дiвоче. Але нині неможливо приїха-
ти в Україну та чекати три мiсяцi на 
розгляд документiв. Чи можу зро-
бити доручення на мого батька на 
подання й отримання документiв 
для змiни прiзвища на дівоче і на 
який закон можу посилатися? 

Тетяна

Згідно з частиною 1 статті 295 Ци-
вільного кодексу України (далі ЦКУ), 
фізична особа, яка досягла шістнад-
цяти років, має право на власний роз-
суд змінити своє прізвище та (або) 
власне ім’я, та (або) по батькові.

Крім цього, прізвище фізичної осо-
би може бути змінене у разі реєстрації 
шлюбу, розірвання шлюбу або визна-
ння його недійсним (ч. 5 ст. 295 ЦКУ).

Зміна імені (прізвища, власного 
імені, по батькові) здійснюється від-
повідно до Порядку розгляду заяв про 
зміну імені (прізвища, власного імені, 
по батькові) фізичної особи, затвер-
дженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11 липня 2007 №915 
(із змінами та доповненнями) (далі по-
рядок).

Цей порядок визначає механізм 
прийняття та розгляду заяв про змі-
ну імені (прізвища, власного імені, по 
батькові) фізичних осіб –– громадян 
України.

Заяви про зміну імені (прізвища, 
власного імені, по батькові) (далі іме-
ні) громадян України, які проживають 
на території України, приймає, розгля-
дає, а також веде їх облік відділ дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану за місцем їх проживання; гро-
мадян України, які постійно прожива-
ють за кордоном, дипломатичне пред-
ставництво або консульська установа 
України, в якій вони перебувають на 
постійному консульському обліку.

Заява про зміну імені подаєть-
ся у письмовій формі за умови 
пред’явлення паспорта громадянина 
України, а у разі, коли заявник постій-
но проживає за кордоном, за умови 
пред’явлення паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон.

Для зміни імені фізичної особи, яка 
досягла чотирнадцятирічного віку, ра-
зом з відповідною заявою подається 
заява в письмовій формі батьків (од-
ного з батьків у разі, коли другий по-
мер, визнаний безвісно відсутнім, ого-
лошений померлим, визнаний обме-
жено дієздатним, недієздатним, по-
збавлений батьківських прав щодо ці-
єї дитини, а також якщо відомості про 
батька (матір) дитини виключено з ак-
тового запису про її народження або 
якщо відомості про чоловіка як бать-

ка дитини внесені до актового запису 
про її народження за заявою матері) 
або піклувальника про надання згоди 
на зміну імені. 

 Заява про надання згоди батьків 
(одного з батьків) або піклувальника 
на зміну імені зазначеної особи мо-
же подаватися ними особисто, а у ра-
зі, коли заява через поважну причину 
не може бути подана особисто одним 
з батьків, така заява, нотаріально за-
свідчена або прирівняна до нотаріаль-
но засвідченої, від його імені може бу-
ти подана другим з батьків.

До заяви про зміну імені додаються:
свідоцтво про народження заявника;
свідоцтво про шлюб (у разі, коли за-

явник перебуває у шлюбі);
свідоцтво про розірвання шлюбу (у 

разі, коли шлюб розірвано);
свідоцтва про народження дітей (у 

разі, коли заявник має малолітніх або 
неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, 
батька чи матері, якщо воно було ра-
ніше змінено; 

фотокартка заявника; 
квитанція про сплату державного 

мита. 
Під час подання заяви про зміну 

імені відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану дипломатичне пред-
ставництво або консульська устано-
ва України попереджає заявника про 
встановлену законодавством відпо-
відальність за повідомлення неправ-
дивих відомостей і необхідність обмі-
ну паспорта громадянина України або 
паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон та інших документів 
у разі зміни імені.

Відділ державної реєстрації ак-
тів цивільного стану, дипломатич-
не представництво або консульська 
установа України, які прийняли заяву 
про зміну імені, перевіряють відомос-
ті, зазначені у заяві та в документах, 
що додаються до неї.

Для підтвердження достовірності 
поданих заявником документів відділ 
державної реєстрації актів цивільно-
го стану, який прийняв заяву про змі-
ну імені, додає до зазначених доку-
ментів копії відповідних актових запи-
сів цивільного стану або витяги з Дер-
жавного реєстру актів цивільного ста-
ну громадян.

У разі зберігання актових записів 
цивільного стану в архівах інших відді-
лів державної реєстрації актів цивіль-
ного стану відділ, який прийняв зая-
ву про зміну імені, надсилає відповідні 
запити до зазначених відділів. 

 Дипломатичне представництво 
або консульська установа України, які 
прийняли заяву про зміну імені, надси-
лають запити через МЗС до Укрдерж-
реєстру для подальшого пересилання 
до відділів державної реєстрації актів 
цивільного стану, в яких перебувають 
на зберіганні відповідні актові записи 
цивільного стану, про витребування 
їх копій або витягів з Державного реє-
стру актів цивільного стану громадян. 

Зміна імені проводиться за наяв-
ності в архівах відділів державної реє-
страції актів цивільного стану України 
відповідних актових записів цивільно-
го стану та даних в Державному реє-
стрі актів цивільного стану громадян. 

У разі відсутності в архівах відділів 
державної реєстрації актів цивільного 
стану України актових записів цивіль-
ного стану, в які за результатами дер-
жавної реєстрації зміни імені необхід-
но внести зміни відповідно до закону, 
або даних в Державному реєстрі ак-
тів цивільного стану громадян заяву 
про зміну імені може бути розгляну-
то тільки після їх поновлення та вне-
сення відомостей до зазначеного Ре-
єстру в установленому порядку. За-
ява про зміну імені відділом держав-
ної реєстрації актів цивільного стану 
розглядається у тримісячний строк з 
дня її подання. За наявності поважних 
причин цей строк може бути продо-
вжений, але не більш як на три місяці, 
з письмового дозволу керівника від-

повідного відділу державної реєстра-
ції актів цивільного стану. 

Заява про зміну імені дипломатич-
ним представництвом або консуль-
ською установою України розгляда-
ється у шестимісячний строк з дня її 
подання.

Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану надсилає необхідні 
матеріали до територіального органу 
Національної поліції за місцем прожи-
вання заявника для надання висновку 
про можливість зміни імені.

Дипломатичне представництво або 
консульська установа України надси-
лає необхідні матеріали щодо зміни 
імені через МЗС до Національної по-
ліції для подальшого пересилання до 
територіального органу Національної 
поліції за останнім місцем проживан-
ня заявника в Україні. 

Територіальний орган Національ-
ної поліції за результатами відповідної 
перевірки, яка проводиться безоплат-
но, у місячний строк готує та надсилає 
висновок про можливість зміни імені 
разом з усіма матеріалами до відділу 
державної реєстрації актів цивільного 
стану чи через МЗС до відповідного 
дипломатичного представництва або 
консульської установи України.

Відділ державної реєстрації ак-
тів цивільного стану, дипломатич-
не представництво або консульська 
установа України на підставі докумен-
тів про зміну імені та висновку тери-
торіального органу Національної по-
ліції про можливість зміни імені готує 
висновок про надання дозволу на змі-
ну імені або відмову в його наданні та 
надсилає заявникові.

Підставами для відмови у наданні 
дозволу на зміну імені є: 

здійснення стосовно заявника кри-
мінального провадження або його пе-
ребування під адміністративним на-
глядом; 

наявність у заявника судимості, яку 
не погашено або не знято в установ-
леному законом порядку;

офіційне звернення правоохорон-
них органів іноземних держав про ого-
лошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих ві-
домостей.

Відмова у наданні дозволу на зміну 
імені може бути в установленому по-
рядку оскаржена у суді.

У разі надання дозволу на зміну іме-
ні заявник у тримісячний строк може 
звернутися для державної реєстрації 
зміни імені до відділу державної реє-
страції актів цивільного стану, дипло-
матичного представництва або кон-
сульської установи України, які скла-
дають актовий запис про зміну імені.

Якщо заявник без поважних при-
чин у зазначений строк не звернув-
ся до відділу державної реєстрації ак-
тів цивільного стану, дипломатично-
го представництва або консульської 
установи України для державної реє-
страції зміни імені, дозвіл на зміну іме-
ні втрачає силу.

Державна реєстрація зміни іме-
ні громадян України, які проживають 
на території України, проводиться від-
ділом державної реєстрації актів ци-
вільного стану після сплати заявни-
ком державного мита.

Державна реєстрація зміни імені 
громадян України, які постійно прожи-
вають за кордоном, проводиться ди-
пломатичним представництвом або 
консульською установою України піс-
ля сплати заявником консульського 
збору.

У разі звільнення заявника в уста-
новленому законодавством поряд-
ку від сплати державного мита або 
консульського збору він повинен 
пред’явити відповідний документ, що 
підтверджує таке право. Під час дер-
жавної реєстрації зміни імені відділ 
державної реєстрації актів цивільно-
го стану, дипломатичне представни-
цтво або консульська установа Укра-
їни видає заявникові свідоцтво про 
зміну імені.

Про державну реєстрацію зміни 
імені громадян України, які прожива-
ють на території України, відділ дер-
жавної реєстрації актів цивільно-
го стану в семиденний строк повідо-
мляє територіальний орган Націо-
нальної поліції, територіальний під-
розділ ДМС за місцем їх проживання 
та військовий комісаріат, у якому во-
ни перебувають на обліку. 

Інформацію про зміну імені гро-
мадян України, які постійно про-
живають за кордоном, диплома-
тичне представництво або консуль-
ська установа України у семиденний 
строк заносить до картки про постій-
ний консульський облік громадяни-
на України (облікової картки) та пові-
домляє про таку зміну через МЗС те-
риторіальний орган Національної по-
ліції, територіальний підрозділ ДМС 
за останнім місцем їх проживання в 
Україні та військовий комісаріат, у 
якому вони перебувають на обліку. 

Після державної реєстрації зміни 
імені відділом державної реєстрації 
актів цивільного стану у паспорті гро-
мадянина України, а дипломатичним 
представництвом або консульською 
установою України у паспорті грома-
дянина України для виїзду за кордон 
робиться відмітка про те, що паспорт 
у зв’язку із зміною імені підлягає об-
міну протягом місяця.

Обмін паспорта громадянина 
України у зв’язку зі зміною імені про-
водиться територіальними органа-
ми/підрозділами Державної мігра-
ційної служби України, відповідно до 
Порядку оформлення, видачі, обмі-
ну, пересилання, вилучення, повер-
нення державі, визнання недійсним 
та знищення паспорта громадяни-
на України, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2015 №302 за зареєстрова-
ним місцем проживання особи. 

Основним документом, що регла-
ментує оформлення паспорта гро-
мадянина України для виїзду за кор-
дон є Порядок оформлення, видачі, 
обміну, пересилання, вилучення, по-
вернення державі, визнання недій-
сним та знищення паспорта грома-
дянина України для виїзду за кор-
дон, затверджений постановою Ка-
бінету Міністрів України №152 від 
07.05.2014, яким визначено, що до-
кументи для обміну паспорта для 
виїзду за кордон подаються особою 
або її законним представником/упо-
вноваженою особою (далі заявники) 
до територіального органу/ підрозді-
лами Державної міграційної служби 
України, уповноваженого суб’єкта за 
місцем звернення. 

Отже, враховуючи вищевикладе-
не, у разі постійного проживання або 
тимчасового перебування особи за 
кордоном документи для обміну пас-
порта громадянина України для виїз-
ду за кордон подаються до закордон-
ної дипломатичної установи. 

Коло осіб, які мають право зверта-
тись із заявою про внесення змін до 
актових записів цивільного стану ви-
значено законодавством. Це особи, 
щодо яких було складено актові за-
писи, батьки та законні представни-
ки неповнолітніх і недієздатних осіб, 
спадкоємці померлого. Внесення 
змін до актових записів цивільного 
стану за дорученням або через пред-
ставника не дозволяється. 

У разі виникнення на території 
України в особи, яка постійно прожи-
ває за кордоном, обставин, у зв’язку 
з якими паспорт підлягає обміну, 
оформлення та видача паспорта гро-
мадянина України для виїзду за кор-
дон здійснюється територіальними 
органами/підрозділами Державної 
міграційної служби України. 

 
Підкажіть, будь ласка, чи можу 

я змінити по батькові, враховуючи 
останні зміни в законодавстві.        

К. Авраменко, м. Київ

Верховна Рада України дозволила 
цю зміну. Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України щодо права фізичної особи 
на зміну по батькові» від 3 листопа-
да 2020 №942-IX, який набув чиннос-
ті з 01.01.2021, передбачає наступні 
зміни, а саме: частину 1,2 та 3 стат-
ті 295 Цивільного кодексу України ви-
кладено в наступній редакції: «1. Фі-
зична особа, яка досягла шістнадця-
ти років, має право на власний роз-
суд змінити своє прізвище та (або) 
власне ім’я, та (або) по батькові. 

2. Фізична особа, яка досягла чо-
тирнадцяти років, має право змінити 
своє прізвище та (або) власне ім’я, 
та (або) по батькові за згодою бать-
ків. У разі якщо над фізичною осо-
бою, яка досягла чотирнадцяти ро-
ків, встановлено піклування, зміна 
прізвища та (або) власного імені, та 
(або) по батькові такої особи здій-
снюється за згодою піклувальника.

3. Фізична особа, яка досягла чо-
тирнадцяти років, має право змінити 
своє прізвище та (або) власне ім’я, 
та (або) по батькові за згодою од-
ного з батьків, якщо другий з бать-
ків помер, визнаний безвісно відсут-
нім, оголошений померлим, визна-
ний обмежено дієздатним, недієз-
датним, позбавлений батьківських 
прав стосовно цієї дитини або якщо 
відомості про батька (матір) дитини 
виключено з актового запису про її 
народження, або якщо відомості про 
чоловіка як батька дитини внесені 
до актового запису про її народжен-
ня за заявою матері.

У разі заперечення одного з бать-
ків щодо зміни по батькові дитини 
спір щодо такої зміни може вирішу-
ватися органом опіки та піклування 
або судом. При вирішенні спору бе-
руться до уваги виконання батьками 
своїх обов’язків стосовно дитини та 
інші обставини, що засвідчують від-
повідність зміни по батькові інтере-
сам дитини».

Також статтю 149 Сімейного ко-
дексу України було викладено в на-
ступній редакції:

«1. Дитина, яка досягла шістнадця-
ти років, має право на власний роз-
суд змінити своє прізвище та (або) 
власне ім’я, та (або) по батькові.

2. Дитина, яка досягла чотирнад-
цяти років, має право змінити своє 
по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над дитиною, яка до-
сягла чотирнадцяти років, встанов-
лено піклування, зміна прізвища 
та (або) власного імені, та (або) по 
батькові такої дитини здійснюється 
за згодою піклувальника.

3. Дитина, яка досягла чотирнад-
цяти років, має право змінити своє 
по батькові за згодою одного з бать-
ків, якщо другий з батьків помер, ви-
знаний безвісно відсутнім, оголоше-
ний померлим, визнаний обмежено 
дієздатним, недієздатним, позбав-
лений батьківських прав стосовно 
цієї дитини або якщо відомості про 
батька (матір) дитини виключено 
з актового запису про її народжен-
ня, або якщо відомості про чоловіка 
як батька дитини внесені до актово-
го запису про її народження за зая-
вою матері.

4. У разі заперечення одного з 
батьків щодо зміни по батькові дити-
ни спір щодо такої зміни може вирі-
шуватися органом опіки та піклуван-
ня або судом. При вирішенні спору 
беруться до уваги виконання батька-
ми своїх обов’язків стосовно дитини 
та інші обставини, що засвідчують 
відповідність зміни по батькові інтер-
есам дитини».

Як змінити прізвище, ім’я чи по батькові
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