
Зміна імені - використання свого права

Є люди, які вірять у те, що зі зміною імені можна змінити долю. Тому і зважуються змінити своє ім'я, дане при
народженні. Для когось це може здатись забаганкою, а для когось це – омріяний та виважений крок. У будь-якому
випадку зміна імені – це право кожної людини.

З 1 січня 2021 року українці отримали право змінювати за власним бажанням не лише ім’я чи прізвище, а й по
батькові. Зробити це можна з 16 років. Змінити власне ім'я у більш ранньому віці, з 14 років теж реально, але –
лише за згоди батьків чи піклувальників. Це пов'язано з тим, що в силу свого віку дитина може до кінця не
усвідомлювати значення своїх дій, тому їй на допомогу і приходять батьки.

Якщо ж між батьками спір щодо визначення по батькові дитини, то у такому разі його може визначити орган опіки
чи піклування або суд. У цьому випадку розглядають участь кожного з батьків у вихованні дитини та інші фактори.

Чи є ОБМЕЖЕННЯ У ВИБОРІ нового імені, прізвища та по батькові?

Ні, жодних обмежень не існує . Як би дивно воно не звучало для інших, вибір власного імені – це право самої
особи.

Хоча нестандартні для більшості імена – не така вже й нечаста практика. Наприклад, цьогоріч один хлопець змінив
своє ім’я на Капітан Джек Воробейович. А відомий український руфер – на Слава Україні.

Чи є ОБМЕЖЕННЯ ПО КІЛЬКОСТІ змін імені, прізвища та по батькові ?

Ні, у кількості змін власного імені особу обмежувати теж ніхто не може.

Але звертаємо увагу, що після зміни ім'я доведеться обмінювати й усі документи, що посвідчують особу: паспорт,
закордонний паспорт, водійське посвідчення, пенсійний.

Якщо ж особа таки зважується змінити власне ім'я, то для цього їй необхідно подати до відділу ДРАЦС за місцем
свого проживання заяву про зміну імені та додати до неї наступні документи:

-          свідоцтво про народження заявника;

-          свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі) або 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 раніше було змінено;

-          свою фотокартку;

-          квитанцію про сплату державного мита.

Під час подачі документів при собі необхідно мати паспорт.

Перелік документів, необхідних для зміни прізвища, імені, по батькові в залежності від підстав зміни може
відрізнятись.

Послуга зі зміни власного імені коштує 5 грн 10 копійок, при повторній зміні імені чи по батькові треба буде
заплатити 51 грн.

Заява про зміну імені розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважних причин цей строк
може бути продовжений, але не більш як на три місяці.

Також подати заяву на зміну імені можливо через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану» https://dracs.minjust.gov.ua або через Портал державних послуг https://diia.gov.ua.

Втім, особі таки можуть ВІДМОВИТИ у зміні імені. А саме – у разі:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdracs.minjust.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR0MMW6oeLQ2eJW6FzmqIS3pjiaHQWzSC431Par6nCzzEMw129TnYnr63Ew&h=AT36f6696ior5EMAhgGs7MI-qqeH6ROM5vyQCl9_nlXxlgQ3lvVyUIGfwmvwARCSVC4rhhY4O52P3FOiZbA3fYcNKj75vNEef79bYOjDkplkWtfjpJWjP5wxZOkTdRzQjV2d&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT30leX3Jdue1l4Bn9L_6lC5x6dLyzJU28D0wCBO55jkghbdQ1OByaVfCJJWpblja007-AnYGZNHMCjHa6Z-hJf3xqDzt72Qnz7-kPE-ZmdtJ_yh-0W1HTzrdMreG2l2QFK5-mQ5vwkH9yqb_GWibXt0is8O_JvjH2LifoxT8WXePqo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdiia.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR3GANgU0MJSuiAFRQ0XS4rqj0MmsPedelNSZRfhx4p_rz2_UM0desHIKwg&h=AT1C-6Rb71b1y7rSmkL4GGzGyMYSQK0GOE0aVRvmxW4AB4eALAqWqGEDQyBXJLUnMik8-eZfqVb1zhMASKXsPE3e_wYjjRgMYEY-81raMYJ6eIBGz-IoAqnctqxGgnhN3qOw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT30leX3Jdue1l4Bn9L_6lC5x6dLyzJU28D0wCBO55jkghbdQ1OByaVfCJJWpblja007-AnYGZNHMCjHa6Z-hJf3xqDzt72Qnz7-kPE-ZmdtJ_yh-0W1HTzrdMreG2l2QFK5-mQ5vwkH9yqb_GWibXt0is8O_JvjH2LifoxT8WXePqo


-          здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним
наглядом;

-          наявності у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

-          офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

-          подання заявником неправдивих відомостей.


