
Шановні батьки ! 
Користуйтеся можливістю отримати 

свідоцтво про народження безпосередньо в 

закладі охорони здоров’я, де приймаються 

пологи, заощаджуйте свій дорогоцінний вільний 

час та використовуйте його на своїх  

бажаних любих  малюків ! 

     Сервіс щодо прийняття документів та видачі 

свідоцтв про народження працівниками відділів 

державної реєстрації актів цивільного стану, 

запроваджено Міністерством юстиції України з 

метою створення сприятливих умов, спрямованих 

на спрощення доступу громадян до 

адміністративних послуг щодо державної 

реєстрації народження дитини. На даний час 

отримати свідоцтво про народження можна 

безпосередньо в наступних медичних закладах 

Чернігівської області:  
Адреса полого-

вого будинку 

(відділення) 

Назва медичного 

закладу 

Номер 

телефону  

м. Чернігів, вул. 

1-го Травня, 172 

пологовий будинок 

Чернігівської міської 

ради 

(0462) 

60-16-35 

м. Чернігів, вул. 

Шевченка,114 

пологове відділення 

КЛПЗ «Чернігівська 

ЦРЛ» 

(04622) 

3-04-47 

м. Ніжин, вул. 

Московська, 

21а 

пологовий будинок 

Ніжинської міської 

ради 

(04631)  

4-12-66 

м. Прилуки, 

вул. Київська, 

56 

пологове відділення 

КЛПЗ «Прилуцька 

ЦМЛ» 

(04637)  

3-80-39 

м. Бахмач, вул. 

Соборності, 66 

пологове відділення 

Бахмацької ЦРЛ 

 

(04635) 

 3-47-32 

м. Бобровиця, 

вул. Бичка, 1 

пологове відділення 

Бобровицької ЦРЛ 

(04632) 

 2-12-62 

м. Борзна,  

вул. Палія, 22 

акушерсько-гінеколо-

гічне відділення  

Борзнянської ЦРЛ 

(04653)  

2-12-52 

м. Городня вул. 

Чорноуса, 26 

пологове відділення 

Городнянської ЦРЛ 

(04645)  

2-12-06 

м. Ічня, вул. 

Червоноармій 

ська, 6 

акушерсько-гінеколо-

гічне відділення 

Ічнянської ЦРЛ 

(04633)  

2-12-96 

смт Козелець, 

вул. Сім’ї 

Розумовських, 

45 

акушерське 

відділення КЛПЗ 

«Козелецька ЦРЛ» 

(04646)  

2-11-22 

м. Корюківка, 

вул. 

Шевченка, 101 

пологове відділення 

Корюківської ЦРЛ 

(04657)  

2-17-05 

м. Мена, вул. 

Шевченка, 61а 

КЗОЗ «Менська 

ЦРЛ» 

(04644)  

2-13-52 

м. Новгород-

Сіверський, 

вул. Шевченка, 

17 

пологове відділення 

Новгород-Сіверської 

ЦРЛ ім. Буяльського  

(04658) 

2-10-79 

м. Носівка, вул. 

Центральна, 53 

пологове відділення 

Носівської ЦРЛ 

(04642) 

 2-15-91 

м. Семенівка, 

вул. Лікарняний 

хуторок, 2 

пологове відділення 

Семенівської ЦРЛ 

(04659) 

2-12-52 

м. Сновськ, вул. 

Спортивна, 21 

пологове відділення 

Сновської ЦРЛ 

(04654) 

 2-16-39 

Державна реєстрація народження дитини 

проводиться  з одночасним визначенням її 

походження та присвоєнням прізвища, 

власного імені, по батькові. Про факт 

державної реєстрації  народження видається 

свідоцтво про народження. Для державної 

реєстрації народження дитини подаються 

документи, які підтверджують факт 

народження дитини і є підставою для її 

реєстрації, паспорт або паспортний документ 

батьків або одного з них,  паспорт заявника 

(якщо реєструють не батьки), документи, які є 

підставою для запису відомостей про батька 

дитини.  

Підстави державної реєстрації народження: 

1) медичне свідоцтво про народження (форма 

№103/о затверджена наказом МОЗ України від 

08.08.2006 № 545);   

2) коли дитина народилася поза закладом 

охорони здоров’я - медичне свідоцтво про 

народження або медична довідка про 

перебування дитини під наглядом лікувального 

закладу (форма № 103-1/о затверджена наказом 

МОЗ України від 08.08.2006 року №545) та 

висновок про підтвердження факту народження 

дитини поза закладом охорони здоров’я , що 

видається медичною консультаційною комісією за 

встановленою формою; 

3) у разі народження мертвонародженої дитини - 

лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 

(форма №106-2/о затверджена наказом МОЗ 

України від 08.08.2006 № 545; 

Строк реєстрації народження 

Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше 1 

місяця від дня народження дитини, 

зареєструвати народження дитини. При 

невиконанні цього обов’язку без поважних причин 

– на батьків складається протокол про 

адміністративне правопорушення згідно статті 

212-1, 254, 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (штраф - від 1 до 

3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

Увага! Особливість визначення місця 

народження дитини 

При державній реєстрації народження дитини за 

фактичним місцем народження — а актовому 

запису та свідоцтві про народження вказується 

фактичне місце народження дитини. 

Хто може звернутись з заявою про державну 

реєстрацію народження дитини 

З письмовою або усною заявою можуть 

звернутись: 

- батьки або один з них; 

- у разі смерті батьків або неможливості для них з 

інших причин зареєструвати народження дитини:                            

- родичі, інші особи, уповноважений представник 

закладу охорони здоров’я, в якому народилася 

дитина або в якому на цей час вона перебуває; 
Увага! Особливості запису відомостей 

 про батьків дитини: 

1) якщо дитина народилась у подружжя, дружина 

записується матір'ю, а чоловік - батьком (коли 

батьки у шлюбі); 

2) якщо мати дитини, яка перебуває у 

зареєстрованому шлюбі під час державної 

реєстрації народження заявляє, що її чоловік не є 

батьком дитини і просить не вказувати його 

батьком, її прохання може бути задоволено лише за 

наявності її спільної письмової заяви з чоловіком 
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про невизнання його батьком дитини, а також 

письмової заяви матері та батька дитини про 

визнання батьківства; 

3) якщо мати та батько дитини не перебувають у 

шлюбі між собою, мати дитини записується на 

підставі документа закладу охорони здоров’я про 

народження нею дитини, а батько — за письмовою 

заявою матері та батька дитини про визнання 

батьківства або ж за рішенням суду про визнання 

батьківства чи встановлення факту батьківства; 

4) якщо мати дитини не перебуває у 

зареєстрованому шлюбі та немає чоловіка, який 

визнає себе батьком - мати дитини записується на 

підставі документа закладу охорони здоров’я про 

народження нею дитини та її паспорта, а прізвище 

та громадянство батька вказується за прізвищем та 

громадянством матері, власне ім'я та по батькові 

батька —  за вказівкою матері згідно її письмової 

заяви про державну реєстрацію народження 

відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного 

кодексу України; 

5) якщо дитина народилася до спливу 10 місяців 

від дня припинення шлюбу (смерті, розірвання 

шлюбу) або визнання його недійсним, державна 

реєстрація народження проводиться в такому ж 

порядку, як і державна реєстрація народження 

дитини, батьки якої перебувають у шлюбі (тобто 

батьком дитини буде записано колишнього 

чоловіка матері); 

6) якщо мати дитини заявляє, що її колишній 

чоловік не є батьком дитини і просить не вказувати 

його батьком, її прохання може бути задоволено 

лише за наявності її спільної письмової заяви з 

колишнім чоловіком про невизнання його батьком 

дитини, а також письмової заяви матері та батька 

дитини про визнання батьківства. 

Визначення прізвища, імені  

та по батькові дитини 

   Якщо батьки мають спільне прізвище, то це 

прізвище присвоюється і дітям. 

   У батьків різні прізвища - за письмовою згодою 

батьків дитині присвоюється прізвище батька 

чи матері або подвійне прізвище, утворене 

шляхом з'єднання їхніх прізвищ (якщо мати чи 

батько дитини не може особисто з'явитись, то її 

(його) заява, справжність підпису на якій має 

бути нотаріально засвідченою, може бути 

подана через представника, а повноваження 

представника мають ґрунтуватися на 

нотаріально посвідченій довіреності).  

     У заяві про присвоєння дитині подвійного 

прізвища батьки зазначають, з якого прізвища - 

батька чи матері - повинно починатися 

прізвище дитини. 

  Увага! За відсутності згоди - дитині 

присвоюється прізвище на підставі рішення 

органу опіки та піклування або суду. 

   Власне ім'я дитини визначається за згодою 

батьків. Власне ім'я дитини, народженої 

жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі 

відсутності добровільного визнання батьківства 

- визначається матір'ю дитини. 

    Увага! При державній реєстрації народження 

дитині може бути присвоєно не більше двох 

власних імен, якщо інше не випливає із 

звичаю національної меншини, до якої 

належать мати і (або) батько. 

  У разі відсутності при державній реєстрації 

народження згоди батьків щодо присвоєння 

власного імені, спір вирішується органами 

опіки й піклування або судом. 

   По батькові дитині присвоюється за власним 

іменем батька. Якщо батько має подвійне 

власне ім'я, то по батькові дитині 

присвоюється за одним із них на вибір 

батьків.   На прохання батьків по батькові 

може також утворюватись згідно з 

національними традиціями або не 

присвоюватись взагалі. Про бажання батьків 

робиться відповідна відмітка в актовому записі 

про народження в графі "Для відміток", яка 

скріплюється підписами обох батьків цієї 

дитини.  

    По батькові дитини, народженої жінкою, яка 

не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство 

щодо дитини не визнано, визначається за 

власним іменем особи, яку мати дитини 

назвала її батьком. 

    

Головне територіальне управління 

юстиції у Чернігівській області 
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Державна реєстрація 

народження дитини 

в пологовому будинку 


