
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 

Дніпровського районного управління юстиції у місті Києві 

інформує про проведену роботу у січні 2015 року 

 

  У січні 2015 року відділом зареєстровано 327 народжень, з них 158 хлопчиків 

та 169 дівчаток, 3 двійні.  

   Найбільш поширеними в січні при реєстрації народження жіночими іменами 

в Дніпровському районі були Марія (10 дівчаток), Мілана (10, причому в 

існуючому в українській мові варіанті «Меланія» названо 2 дівчаток), Софія , 

Анастасія (по 9), Анна/Аніта та Дар’я/Дарія – по 8. Серед чоловічих 

найпопулярнішими в січні були імена Артем (14), Данило ( 10, в т.ч. у формі 

Данііл, Даніель, Даниїл), Дмитро та Олександр (по 8). 

   У січні 2015 року при реєстрації в Дніпровському районі  батьки називали 

дітей і  доволі рідкісними або запозиченими з інших мов іменами – Аміра, 

Домініка, Мілена, Регіна, Ясмін (жіночі), Акім, Лучезар, Всеволод, Веніамін,  

Лука, Платон, Мирон, Герман (чоловічі). Зареєстровані відділом у січні 

дівчатка з такими  екзотичними іменами як Кіфайат ,  Ругая, Аніса, Луна, 

Юстина-Зорислава, Іліна, Анора, Мішель Адарамола , Евангеліна, хлопчики -  

Аскольд-Максиміліан, Ерік Максиміліан, Тагір. Імена батьки обирають на 

власний розсуд, при цьому застосовуючи і навмисно помилкові «Кіріл», 

«Нікіта», «Мірон», «Крістіна» тощо. Працівники відділу попереджають, що 

такий вибір може мати правові наслідки – невірне написання імені в 

документах дитини в подальшому, присвоєння невірного по батькові від таких 

імен.  

  Також у січні зареєстровано 157 шлюбів (переважно неурочисто,  менше 

третини наречених (всього 46 пар) виявили бажання обмінятися обручками в 

урочистій обстановці) , з них 9 шлюбів з іноземними громадянами. Складено 22 

актові записи про зміну імені(прізвища), 30 актових записів про розірвання 

шлюбу, в 55 актових записах про шлюб проставлено відмітки про розірвання 

шлюбу на підставі рішень суду.  

   Нагадуємо, що відділ державної реєстрації Дніпровського районного 

управління юстиції у м. Києві працює за графіком : 

вівторок                     09.00-20.00 

середа-п’ятниця        09.00-18.00 

субота                        09.00-16.00 

обідня перерва          13.00-14.00 

Вихідні дні – неділя, понеділок 

Тел. для довідок: 5590086 

 

 

Начальник відділу                                                             О.Романенко 

 
 

 

 


