
25-08  
  

ЗАЯВА 

для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї  

та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї 
на отримання посвідчення батьків багатодітної сім’ї  

та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї 

 

Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 
(повна назва) 

Від ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ  
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

Інформація про заявника: 

категорія заявника батько 
(батько/мати, усиновлювачі) 

громадянство громадянство України 

місце фактичного проживання/перебування Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Гагаріна, буд.14 

(зазначити адресу) 

адреса зареєстрованого місця проживання Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Соборна, буд.1 

 

контактний телефон 09771112277 

електронна адреса  

тип документа Паспорт громадянина України АА 111111 виданий Автозаводським РВ УМВС 

України в Полтавській області, 11.01.2000 

(паспорт, тимчасове посвідчення, ким та коли видано) 

унікальний номер запису особи (за наявності) в ЄДДР 19851111-07777 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 33333454544 

або відмітка про відмову від прийняття такого номера НІ 

дата народження 11.11.1985, стать чоловік 
 

Інформація про свідоцтво про шлюб (за наявності): 

ПІБ (за наявності) чоловіка/дружини ІВАНОВА НАТАЛЯ ІГОРІВНА 

свідоцтво про шлюб 1-КЕ 055555 від 17.07.2009, видане Центральний ВРАЦС КМУЮ Полтавської 

області актовий запис №111 від 17.07.2009 

Прошу видати мені та моїй (моєму) дружині (чоловіку) посвідчення батьків багатодітної сім’ї. 
Так/Ні 
 

Інформація про дітей (зазначаються усі діти, які виховуються у сім’ї): 
 

№ 

з/п 

П. І. Б.  

дитини 
Стать 

Свідоцтво 

про народження/ 

паспорт 

Дата 

народження 

Проживання 

за однією 

адресою 

з батьками 

Навчається 

Видати 

посвідчення 

дитини 

з багатодітної 

сім’ї 

1 ІВАНОВ ВІКТОР 

ІВАНОВИЧ 

чоловік І-КЕ985985 23.03.2021 так ні ні 

2 ІВАНОВАКАТЕРИ

НА ІВАНІВНА 

жінка І-КЕ958958 28.03.2018 так ні ні 

3 ІВАНОВ АРТЕМ 
ІВАНОВИЧ 

чоловік І-КЕ133222 25.05.2006 так ні так 

 

1. Копії паспортів батька, матері і дитини, якій виповнилось 18 років 

2. Копії свідоцтв про народження усіх дітей віком до 23 років 

3. Копія свідоцтва про шлюб або про розірвання шлюбу (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно)  

4. Довідка про реєстрацію місця проживання кожного члена сім’ї або довідка про склад сім’ї 

5. Фотокартки батьків та дітей віком від 6 років розміром 30 х 40 міліметрів у кількості 2 шт 
 

__________________    
   (підпис) 

 


