ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконкому
Боратинської сільської ради
від 26 вересня 2019 року № 99

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Державна реєстрація шлюбу
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Орган, що надає
послугу
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Місце подання
документів та
отримання
результату послуги
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Інформація про
віддаленні робочі
місця ЦНАП (місце
подання документів
та отримання
результату послуги)
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Перелік документів,
необхідних для
надання послуги, та
вимоги до них

Боратинська сільська рада Луцького району Волинської області
Адреса: с. Боратин, вул. Центральна, 15
Телефон: (0332) 70-53-35
Веб-сайт: https://boratyn.silrada.org
Електронна пошта: boratyn.sr@gmail.com
Режим роботи:
Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15
П’ятниця: 08.00 – 16.00
Обідня перерва: 13.00 – 14.00
Субота, неділя – вихідні дні
Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
Боратинської сільської ради
Адреса: с. Боратин, вул. Центральна, 15
Телефон: 29-42-57
Веб-сайт: https://boratyn.silrada.org
Електронна пошта: boratyn.cnap@gmail.com
Режим роботи:
Понеділок, вівторок, четвер: 08.00 – 17.00
Середа: 08.00 – 20.00
П’ятниця: 08.00 – 15.00
Без перерви на обід
Субота, неділя – вихідні дні
Віддалені робочі місця
відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Боратинської сільської ради
Графік роботи:
Понеділок - п’ятниця з 08.00 до 16.00
Без перерви на обід
Субота, неділя – вихідні дні
Адреса ВРМ: с.Промінь, вул. Миру,11
Тел.: 79-28-88
Адреса ВРМ: с. Баїв, вул. Перемоги,37
Тел.: 70-91-42
1. Заява про державну реєстрацію шлюбу (встановленого зразка),
подана особисто жінкою та чоловіком.
2. Паспорти громадян України (паспортні документи іноземця, особи
без громадянства) жінки та чоловіка.
3.Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що
підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.
ПРИ ПОТРЕБІ:
3. Документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу
(свідоцтво про смерть, свідоцтво про розірвання шлюбу, судове
рішення, свідоцтво про народження та копія рішення суду про надання
права на шлюб)
4. Рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення осіб
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Оплата
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Результат послуги

віком 16-17 років);
5. Документ, що підтверджує причину скорочення строку державної
реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання
державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку по причині
вагітності нареченої, народження дитини, а також якщо є загроза для
життя нареченої чи нареченого).
Платно.
Державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів
громадян.
Реквізити:
Отримувач УК у м. Луцьку/ОТГ Боратин/24060300
Код банку отримувача 38009628
Банк отримувача:
р/р UA 728999980314010544000003496
Код платежу 24060300
Від сплати державного мита звільняються категорії громадян:
- 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.
1. Свідоцтво про шлюб (у двох екземплярах – по одному кожному з
подружжя).
2. Письмова відмова у наданні послуги.
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Термін виконання

1 місяць і 1 робочий день.
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Спосіб отримання
відповіді
(результату)

Особисто.
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Законодавчо1. Сімейний кодекс України (статті 27-37);
нормативна основа 2. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
(стаття 14);
3. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про
державне мито»;
4. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні,
затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 №

3307/5).

