
Державна реєстрація розірвання шлюбу 

 Якщо все ж таки сталося, що з певних причин Ви вирішили розірвати 

шлюб, тоді ця інформація буде для Вас корисна. 

 Якщо від шлюбу у Вас немає неповнолітніх дітей та є спільна згода про 

розірвання шлюбу Ви можете подати заяву до відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану за місцем проживання одного із подружжя.  Державна 

реєстрація розірвання шлюбу проводиться органами державної реєстрації 

актів цивільного стану у встановлених законом випадках.  

 Розірвання шлюбу, здійснене судом до набрання чинності Законом 

України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", підлягає 

державній реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану. 

 Державна реєстрація розірвання шлюбу може проводитись незалежно 

від строку, що минув після постановлення судом рішення про розірвання 

шлюбу, яке набрало чинності. 

 Розірвання шлюбу, здійснене в порядку, передбаченому статтями 106 і 

107 Сімейного кодексу України, повинно бути зареєстроване в органі 

державної реєстрації актів цивільного стану. 

  У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання 

чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. 

 У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів 

цивільного стану шлюб припиняється у день державної реєстрації розірвання 

шлюбу. 

 Рішення суду про розірвання шлюбу, постановлене судом після 

набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану", надсилається судом до відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення . 

 На прохання заявника для підтвердження наявності відмітки про 

розірвання шлюбу в актовому записі про шлюб може бути видано витяг з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян. 

 Підставою для державної реєстрації розірвання шлюбу є: 



 -рішення суду про розірвання шлюбу, постановлене судом до набрання 

чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного 

стану", яке набрало законної сили; 

 -спільна заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей; 

 -заява про розірвання шлюбу одного з подружжя та рішення суду про 

визнання другого з подружжя безвісно відсутнім, недієздатним. 

 Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться за місцем 

проживання подружжя або одного з них. 

 Відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити 

в державній реєстрації розірвання шлюбу, якщо один із подружжя звернувся 

із заявою про державну реєстрацію розірвання шлюбу до відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану не за своїм місцем проживання, а за місцем 

проживання другого з подружжя. У цьому разі місце проживання другого з 

подружжя підтверджується його паспортом або паспортним документом з 

відміткою про його проживання чи відповідною довідкою, виданою 

компетентними органами. 

 Державна реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду, 

постановленого до набрання чинності Законом України "Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану", проводиться за письмовою заявою про 

державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду , яка 

подається подружжям або одним з них, по пред'явленні копії рішення суду 

(витягу з рішення суду) про розірвання шлюбу, що набрало законної сили, а 

також паспорта або паспортного документа, квитанції про сплату 

встановленої судом суми державного мита. 

 Якщо один із подружжя, що розриває шлюб, звільнений від сплати 

державного мита, то державна реєстрація розірвання шлюбу і видача йому 

свідоцтва проводиться незалежно від сплати державного мита другим з 

подружжя. 

 Державна реєстрація розірвання шлюбу у випадку, передбаченому 

статтею 106 Сімейного кодексу України, проводиться на підставі письмової 

заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, у якій повинно бути 

зазначено про відсутність у них спільних дітей, після закінчення одного 

місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана, у 

присутності хоча б одного з подружжя 



 Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям 

майнового спору. 

 Якщо один із подружжя через поважну причину (у зв'язку з тяжкою 

хворобою, тривалим відрядженням, проживанням у віддаленій місцевості) не 

може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису на якій 

має бути нотаріально засвідченою, або прирівняну до неї, від його імені може 

подати другий із подружжя, про що робиться відмітка в журналі обліку заяв 

про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, та заяв відповідно до 

статті 107 Сімейного кодексу України. 

 При прийнятті заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має 

дітей, особам роз'яснюються порядок і умови державної реєстрації 

розірвання шлюбу, а також момент його припинення. 

 Якщо подружжя через поважну причину не може з'явитися до відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації 

розірвання шлюбу в установлений для них день, строк такої реєстрації на 

письмове прохання подружжя може бути перенесений на інший день. 

 У цих випадках строк перенесення державної реєстрації розірвання 

шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви. 

 Якщо подружжя не з'явилося для проведення державної реєстрації 

розірвання шлюбу і не повідомило про причину неявки протягом трьох 

місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність. 

 Якщо один із подружжя через поважну причину не може з'явитись для 

державної реєстрації розірвання шлюбу, він може під час подачі заяви про 

розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, або впродовж місяця 

письмово повідомити орган державної реєстрації актів цивільного стану про 

згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та зазначити 

місцезнаходження органу державної реєстрації актів цивільного стану, до 

якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі надсилання 

письмового повідомлення підпис на ньому того з подружжя, який не може 

з'явитися, повинен бути нотаріально засвідченим 

 Той із подружжя, який змінив своє прізвище у зв'язку з державною 

реєстрацією шлюбу і буде відсутній при державній реєстрації розірвання 

шлюбу, повинен зазначити в заяві про розірвання шлюбу подружжя, яке не 



має дітей, про бажання надалі іменуватись цим прізвищем або відновити своє 

дошлюбне прізвище. 

 Якщо один із подружжя визнаний у встановленому законом порядку 

безвісно відсутнім, недієздатним, державна реєстрація розірвання шлюбу 

проводиться за заявою другого з подружжя про розірвання шлюбу відповідно 

до статті 107 Сімейного кодексу України . 

 Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям 

майнового спору. 

 До заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, та про 

розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України має 

бути додане свідоцтво про шлюб. Якщо в подружжя такого свідоцтва немає, 

а актовий запис про шлюб в органі державної реєстрації актів цивільного 

стану не зберігся, то за наявності в паспортах або паспортних документах 

заявника відмітки (штампа) про шлюб вимагати поновлення актового запису 

не потрібно. Про відсутність свідоцтва робиться відмітка на заяві про 

розірвання шлюбу. За наявності свідоцтва про шлюб після складання 

актового запису про розірвання шлюбу воно повертається заявникам з 

відміткою про державну реєстрацію розірвання шлюбу. Якщо актовий запис 

про шлюб був складений в органах державної реєстрації актів цивільного 

стану України, але не зберігся, і в подружжя немає свідоцтва про шлюб, а 

також відсутні штампи (відмітки) про шлюб у паспортах, паспортних 

документах, то державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена 

тільки після поновлення актового запису про шлюб у встановленому 

законодавством порядку. 

 До заяви про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного 

кодексу України ініціатором розірвання шлюбу, крім того, додається копія 

рішення суду (витяг з рішення суду) про визнання другого з подружжя 

безвісно відсутнім чи недієздатним. 

 Державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя, 

справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, або 

прирівняною до нотаріально засвідченої, якщо актовий запис про розірвання 

шлюбу вже складено за заявою другого з подружжя на підставі рішення суду 

про розірвання шлюбу або на підставі вироку суду про засудження одного з 

подружжя до позбавлення волі на строк не менш як три роки до набрання 

чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного 



стану", у разі якщо така особа не може з поважної причини особисто 

з'явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. 

 Той із подружжя, який бажає відновити своє дошлюбне прізвище, 

повинен письмово заявити про це у відділі державної реєстрації актів 

цивільного стану під час державної реєстрації розірвання шлюбу. 

 Якщо особа під час державної реєстрації розірвання шлюбу змінила 

прізвище, то на першій сторінці паспорта громадянина України у формі 

книжечки робиться відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну 

в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при державній реєстрації 

розірвання шлюбу. 

 

  


