
Повторна видача свідоцтва про державну 
реєстрацію акту цивільного стану

Строк надання послуги

 У день звернення 

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Четвертий відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції

•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•

Документи, які подаються

Заява та документи подаються Особисто у паперовій формі до спеціаліста 
Московського відділу ДРАЦС у місті Харкові ГТУЮ у Харківській області

1. 

Заява встановленої форми2. 
Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без 
громадянства)

3. 

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану 
здійснюються при підтвердженні права особи на отримання даних документів та, в 
окремих випадках, родинних відносин між заявником та особою, щодо якої складено 
актовий запис цивільного стану.

4. 

Документ, що підтверджує його повноваження у разі представництва інтересів особи, 
щодо якої складено актовий запис цивільного стану

5. 

Документ, що підтверджує сплату державного мита, або документ, що підтверджує 
право на звільнення від сплати державного мита

6. 

Платність надання адміністративної послуги

 Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму 
доходів громадян  (0,51 грн.). 

Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал



Від сплати державного мита звільняються:

 громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

•

 громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або 
постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і 
гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 
року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не 
менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох 
років;

•

 громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території 
зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 
року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

•

 інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

•

 інваліди I та II групи•

Спосіб отримання послуги

Документи подаються особисто до спеціаліста Московського районного у місті Харкові 
відділу ДРАЦС ГТУЮ у Харківській області

Результат надання адміністративної послуги

 Повторно видане свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про державну реєстрація актів цивільного стану"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 639 «Про затвердження 
переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, 
Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних 
органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної 
реєстраційної служби»,

•

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»•

Акти центральних органів виконавчої влади:



Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

У разі не надання необхідних документів1. 


