
 

Мерія земельної столиці м. Дрездена  
(Landeshauptstadt Dresden) 
Управління з обслуговування громадян (Bürgeramt) 
Відділ РАЦС (Abt. Standesamt) 

 

Реєстрація новонароджених 
 

Коли буде готова реєстрація моєї 
новонародженої дитини? 

 
Документи на підтвердження народження Вашої 
дитини і Ваші особисті документи будуть автоматично 
надіслані рекомендованим листом (4 євро поштовий збір) 
після того, як Ви повністю надасте такі документи: 

 
 повідомлення про народження (підписи обох 

батьків, що мають батьківські права, для 
визначення імені дитини) і 

 
 особисті документи батьків [без сімейної книги A4] 

(свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження 
батьків, визнання батьківства, заява про спільну 
опіку, свідоцтва про народження попередніх дітей, 
рішення про розлучення, що набуло чинності, або 
свідоцтво про шлюб з позначкою про розлучення) 

 
Якщо батьки новонародженої дитини походять з-за 

кордону, обов’язково потрібно записатися на особистий 
прийом, бажано одразу після отримання материнського 
паспорта. 

 
Якщо Ви не отримаєте документи протягом трьох 

тижнів, будь ласка, зверніться по інформацію до відділу 
РАЦС (standesamt-geburten@dresden.de). Ми будемо раді 
надати Вам відомості про те, що нам ще потрібно для 
засвідчення, і домовимося з Вами про особистий 
прийом. 

 
На www.dresden.de у розділі «Послуги від А до Я» 

(„Dienstleistungen von A bis Z“) (тема «Народження» 
(„Geburt“)) вказані усі документи, необхідні для 
засвідчення народження. 

 

Чи потрібно засвідчувати визнання 
батьківства? 

 
Якщо батьки новонародженої дитини не перебувають у 
шлюбі між собою і визнання батьківства не було 
засвідчене у відомстві у справах молоді (Jugendamt), у 
нотаріуса або у відділі РАЦС (Standesamt) до 
народження дитини, відділ РАЦС може оформити таке 
визнання у зв’язку із засвідченням народження. Для 
цього потрібна присутність на прийомі обох батьків. 

 

Яке прізвище повинна отримати 
дитина? 

 
Якщо Ви хочете, щоб дитина отримала прізвище свого 
батька, який не має батьківських прав, також потрібно, 
щоб обидва батьки з’явилися на прийом. Заяву про 
визначення прізвища можуть подати лише батьки разом. 

Де здійснюватиметься засвідчення 
народження дитини? 

 
Документи про народження дітей, народжених у 
підвідомчому районі відділу РАЦС м. Дрездена, 
видаються у відділі народжень, Провіантгофштрасе 7, 
01099 Дрезден (Sachgebiet Geburten, Provianthofstraße 7, 
01099 Dresden). Безпосередньо до компетентного органу 
можна доїхати трамваєм маршруту 7 і 8, зупинка: 
Гересбекерай (Heeresbäckerei). 

 

Коли можна записатися на 
особистий прийом? 

 
Будь ласка, запишіться на прийом за наступними 
контактними даними: 

 
 Інтернет www.dresden.de/geburtsurkunde 

 

 Телефон (03 51) 4 88 67 51 
 

 Ел. пошта standesamt-geburten@dresden.de 
 

Що треба мати при собі? 
 

Під час прийому для засвідчення народження дитини 
потрібно пред’явити наступне: 

 
 посвідчення особи або закордонний паспорт 

 

 закордонний паспорт, якщо обидва батьки або 
один з батьків є іноземцем 

 

 усі документи, яких ще не вистачає для засвідчення 

 

Хто отримає документи, що 
засвідчують народження? 

 
 батьки дитини 

 

 дід і баба – за дорученням від осіб, які мають 
батьківські права, і з пред’явленням чинного 
документа з фотографією (посвідчення особи або 
закордонного паспорта) 

 

Скільки коштує засвідчення? 
 

 15 євро одне свідоцтво про народження 
 

 7 євро кожний додатковий екземпляр 
свідоцтва про народження 

 

 35 євро за заяву про визначення прізвища 
 

 4 євро за надсилання рекомендованим листом 
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Які документи будуть видані? 
 

Будь ласка, вкажіть потрібну кількість платних екземплярів 
свідоцтва про народження (для особистого користування) 
на зворотному боці повідомлення про народження 
дитини. Зазвичай Вам автоматично буде видано три 
безоплатні, призначені для певної мети екземпляри 
свідоцтва про народження, щоб подати заяву на дитячі 
гроші (Kindergeld) і на допомогу батькам (Elterngeld), а 
також для подачі до каси медичного страхування 
(Krankenkasse). 

 
Якщо Ви не вкажете потрібну кількість документів, 

Вам видадуть два платні екземпляри свідоцтва для 
особистого користування. 

 
Відділ РАЦС Мерії земельної столиці м. Дрездена 

бажає Вам і Вашій дитині усього найкращого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вихідні дані 

 

Видавець: Мерія земельної столиці м. Дрездена 
(Landeshauptstadt Dresden) 

 

Управління з обслуговування громадян, відділ РАЦС 
(Bürgeramt, Abt. Standesamt) 
Телефон (03 51) 4 88 67 51 

Факс (03 51) 4 88 67 53 
Ел. пошта standesamt-geburten@dresden.de 

Відомство преси, роботи з громадськістю і протоколу 
(Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll) 
Телефон (03 51) 4 88 23 90 
Факс (03 51) 4 88 22 38  
Ел. пошта presse@dresden.de 

а/с 12 00 20 
01001 Дрезден 
www.dresden.de/geburtsurkunde 
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Електронні документи з кваліфікованим підписом можна направляти за 
допомогою формуляра. Крім того, є можливість зашифровувати електронні листи 
до Мерії земельної столиці м. Дрездена за допомогою сертифікату S/MIME або 
надсилати захищені електронні листи через DE-Mail. Докладніша інформація про 
це розташована на www.dresden.de/kontakt. 

Цей інформаційний матеріал є частиною роботи з громадськістю Мерії 
земельної столиці м. Дрездена. Його не можна використовувати для 
передвиборчої агітації. Проте партії можуть використовувати його для 
інформування своїх членів. 
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