
Змінюєте ім’я – замінюйте документи, 

або…???? 

 
Іноді у людей виникає бажання або необхідність змінити прізвище, ім’я 

або по батькові. Зміна прізвища після укладення шлюбу або розірвання шлюбу, 

зміна імені після усиновлення або просто за власним бажанням не вимагає 

особливих зусиль. Але необхідно усвідомлювати, що у зв'язку зі зміною 

персональних даних (прізвище, ім'я та по батькові) необхідно замінити і 

відповідні документи. 

 

Для початку дамо визначення терміну «ім’я» посилаючись на українське 

законодавство. 

 

Так, відповідно до статті 28 Цивільного кодексу України - ім'я 

фізичної особи, яка є громадянином України, складається із 

прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає 

із закону або звичаю національної меншини, до якої вона 

належить. 

 

 

Хто може змінити ім’я в Україні? 

Державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) 

(далі - зміна імені) проводиться лише стосовно громадян України (стаття 16 

Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»). 

 

Підстави для зміни імені. 

Випадки, при яких можлива зміна імені передбачені статтею 295 

Цивільного кодексу України: 

 за власним бажанням (з 16 років, з 14 років – за згодою батьків); 



 в разі усиновлення, його скасування або визнання недійсним; 

 при реєстрації шлюбу, його розірвання або визнання недійсним 

(до того ж  стаття 35 Сімейного кодексу України передбачає право 

на вибір прізвища при реєстрації шлюбу); 

 якщо батько особи (яка досягла 14 років і бажає змінити по 

батькові) змінив своє ім'я або відомості про нього, як про батька, 

вилучені з актового запису про народження. 

Процедури та нюансів зміни імені ми торкатися не будемо, а зупинимось 

на тому, що зміна імені фізичної особи тягне за собою обов'язкове 

переоформлення певних документів. 

 

Так які ж саме документи підлягають заміні? 

 

паспорт громадянина України 
(нагадаємо, що згідно з Постановою 

КМУ від 25.03.2015 р № 302 із 

змінами, з 01 січня 2016 року всім 

громадянам України, які досягли 14 

років, оформлюється паспорт 

громадянина України з  

безконтактним  електронним носієм 

у вигляді ID-картки); 

 

 
 

паспорт громадянина України 

для виїзду закордон (важливо: 

спочатку оформлюється нова ID-

картка, а вже на підставі неї новий 

закордонний паспорт); 

 

 
 

посвідчення водія (зазначимо, 

що з 19.10.2019 року відповідно до 

постанови КМУ від 03.04.2019 року 

№ 320 вноситься інформація про 

групу крові та резус-фактор); 

 



 

документ про присвоєння 

реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків на нове 

ім’я (слід зазначити, що сам 

індивідуальний податковий номер 

платника податків не змінюється); 

 

 

військовий квиток. 

 

 

 

 Також необхідно: 

 

 внести зміни до установчих документів юридичної особи та до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі - 

ЄДР), якщо особа, яка змінила ім’я є засновником чи керівником; 

 

 внести відповідні зміни до ЄДР та поміняти ті документи, на підставі 

яких здійснюється господарська діяльність, якщо особа, яка змінила ім’я, 

зареєстрована як ФОП (фізична особа - підприємець); 

  



 замінити банківські картки (в разі якщо вони іменні). 

Процедура заміни стосується всіх наявних карток - зарплатної, кредитної, "для 

виплат" тощо. До речі, пункт щодо необхідності інформувати банк про зміну 

особистих даних повинен бути включений в договір банківського кредитування 

або банківського обслуговування. Якщо є відкритий поточний рахунок в банку, 

то при зміні імені він закривається (передбачено Інструкцією про порядок 

відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків 

банків - резидентів і нерезидентів, затверджена Постановою Правління 

Нацбанку України від 12.11.2003 № 492). 

 

 Також, про зміну імені слід повідомити орган ведення Державного 

реєстру виборців за місцем реєстрації (відповідно до Закону України „Про 

Державний реєстр виборців”). Внести зміни до реєстру виборців необхідно для 

того, щоб на найближчих виборах знайти себе у списках та мати змогу 

проголосувати.  

 

 Відповідно до українського законодавства, є список документів, які 

замінювати не потрібно, це: 

 документи про освіту: 

свідоцтво, атестат, дипломи, 

сертифікати про проходження 

курсів з підвищення 

кваліфікації і так далі;  

 

 
 



 документи, що встановлюють 

право власності на майно: 

договір купівлі-продажу, 

договір дарування, свідоцтво 

про право власності, державний 

акт про право власності на 

земельну ділянку, свідоцтво 

про право на спадщину тощо.  

  

 

Ці документи залишаються в тому вигляді, в якому вони є, але при 

необхідності треба буде пред’являти відповідний документ про зміну імені. 

 

 Трудова книжка. Залишається та ж сама, але за необхідністю відділ кадрів 

вносить до неї відповідні правки. 

 

Строки та відповідальність. 

 

У зв'язку зі зміною імені паспорт громадянина України підлягає обміну 

в місячний строк (передбачено  Постановою ВРУ “Про затвердження 

положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон” від 26.06.1992 №2503-XII (в редакції від 

01.01.2019) та Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в 

Україні, затвердженими наказом МЮ від 18.10.2000 № 52/5), в іншому разі 

паспорт буде вважатися недійсним. 

 

За проживання громадян без паспорта або за недійсним паспортом 

законодавством передбачена адміністративна відповідальність (стаття 197 

КУпАП). 

 

Відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, 

вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою КМУ 

від 07.05.2014 № 152 – у разі зміни інформації, внесеної до паспорта для 

виїзду за кордон, документи для його обміну подаються протягом одного 

місяця з дати настання таких обставин (подій). 

 

 Як вже було зазначено вище, індивідуальний податковий номер 

платника податків у зв'язку зі зміною імені не змінюється. Однак, відповідно 

до п. 70.7 ст. 70 Податкового кодексу України  та Положення про реєстрацію 

фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, 

затвердженим Наказом Міністерства фінансів від 29.09.2017 року № 822 

фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати контролюючим 

органам відомості про зміну даних, протягом місяця з дня виникнення 

таких змін. Це ж стосується і фізичних осіб, які через свої релігійні 



переконання відмовилися від реєстраційного номера - вони також повинні 

звернутися в податкову для зміни даних про серію та номер паспорта в реєстрі. 

 

Обмін посвідчення водія проводиться у разі зміни персональних даних 

власника (прізвище, ім’я, по батькові) відповідно до Положення про порядок 

видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними 

засобами, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 № 340 (із змінами), 

але зазначимо що обмежень щодо строку заміни посвідчення водія та 

відповідно і відповідальності за несвоєчасну заміну законом не передбачено.  

Відповідно до законодавства України порядок обміну водійського 

посвідчення не передбачає повторну здачу іспитів. 

 

 

Видача військовозобов’язаним нових військових квитків у разі зміни 

прізвища, імені та по батькові передбачена Порядком видачі, зберігання та 

знищення військових квитків осіб рядового, сержантського і старшинського 

складу, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 

10.04.2017  № 206 та Положенням про військовий квиток осіб рядового, 

сержантського і старшинського складу та Положенням про військовий 

квиток офіцера запасу, які затверджені Указом Президента України від 

30.12.2016                   № 582/2016. Органи державної РАЦС зобов’язані у семиденний 

строк після проведення державної реєстрації зміни імені військовозобов'язаних або 

призовників надіслати про це повідомлення районним (міським) військовим комісаріатам за 

місцем перебування таких осіб на військовому обліку. 

 

Внесення змін до установчих документів юридичної особи та до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців передбачено Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». 

 

 Законом не встановлено в який саме термін потрібно звернутися до 

державного реєстратора з приводу зазначених змін, але аналізуючи ст. 10, 17-18 

Закону та відповідно до Податкового кодексу України (ст. 173.15) - у разі зміни 

даних про платника податку, які стосуються податкового номера та/або 

найменування (прізвища, імені та по батькові), платник податку подає заяву 

протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про 

платника податку. 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0581-17#n8

