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Новокодацький районний у місті 

Дніпрі відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області 

ЄДРПОУ  33339894 

Адреса: 49102, Дніпропетровська обл., 

місто Дніпро, Новокодацький район, 

вул. Данила Галицького, будинок 31 

Тел.:    066 683 8078 

 

Судовий збір: не сплачується 

 

 

 

ЗАЯВА 

про встановлення факту смерті на окупованій території 

 

13.03.2021 року у АДРЕСА помер мій батько ПІБ, ДАТА року народження за 

обставин ОБСТАВИНИ СМЕРТІ. 

ДАТА року я звернулась до Новокодацького районного у місті Дніпрі відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції 

у Дніпропетровській області за видачею свідоцтва про смерть батька, однак мені було 

відмовлено на підставі того, що наявні в мене документи, що підтверджують смерть видані 

на непідконтрольній українській владі території. 

Зважаючи на вищевикладене, вважаю за необхідне звернутись до суду із заявою про 

встановлення факту смерті на окупованій території. 

Відповідно до ст.ст. 315, 317 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення 

факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 

реєстрації актів цивільного стану факту смерті. 

Статтею 317 ЦПК України передбачені особливості провадження у справах про 

встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території 

України. 

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території 

України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого 

або їхнім представником до суду за межами такої території. 

Документами, які засвідчують є свідоцтва про смерть, що видане на тимчасово 

окупованій території, де органи державної влади України не здійснюють своїх 

повноважень. 
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Наведені документи відповідно до інформаційного листа ВССУ з розгляду 

цивільних і кримінальних справ щодо окремих питань застосування ЗУ від 04.02.2016 року 

«Про внесення змін до ЦПК України щодо встановлення факту народження або смерті на 

тимчасово окупованій території» беруться до уваги під час розгляду даної справи, проте 

відповідно до ч. ч. 2, 3 ст.9ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України» будь-які органи, їх посадові та службові особи 

на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці 

органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом, 

будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими 

частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.  

Отримати свідоцтво про смерть у відділі державної реєстрації актів цивільного стану 

неможливо, оскільки факт смерті відбувся на тимчасово окупованій території України, на 

якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації смерті відповідно до ЗУ «Про 

державну реєстрацію актів цивільного стану». 

За п.8 ч.1ст. 315 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення факту смерті 

особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів 

цивільного стану факту смерті. 

За ч.2 ст. 319 ЦПК України, рішення суду про встановлення факту, який підлягає 

реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному 

посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки 

підставою для одержання зазначених документів. 

Відповідно до ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна 

реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на 

підставі документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров`я 

або судово-медичною установою або рішення суду про встановлення факту смерті особи в 

певний час або про оголошення її померлою. 

Не може вважатись легітимним на території України і свідоцтво про смерть особи, 

видане органом, який створено на тимчасово окупованій території України в порядку, не 

передбаченому законом України. 

Документи, які видані органом, що створений на тимчасово окупованій території у 

порядку, не передбаченому законами України, відповідно до частини 3 статті 9 «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України» є недійсними і не створюють правових наслідків. 

Відповідно до ч.1 ст.18 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» громадянам України гарантується 

дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у 

тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними 

тимчасово окупованої території. 

Відповідно до п. 1 Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих 

районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими 

територіями» визнано тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і 

села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту 

виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх 

військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення 

повного контролю України за державним кордоном України. 
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У відповідності до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих 

районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими 

територіями» смт. Іванівка визнано тимчасово окупованою територією. 

Встановлення факту смерті ПІБ породжує юридичні наслідки для заявника, при 

цьому, чинним законодавством не передбачено іншого порядку встановлення факту смерті.  

Задоволення заяви має для заявника юридичне значення, оскільки необхідне для 

отримання відповідного документу - свідоцтва про смерть, згідно чинного законодавства 

України та оформлення спадкових прав після смерті матері. 

Відповідно до правил ст. 317, п. 8 ч. 1 ст. 430 ЦПК України, рішення суду про 

встановлення факту смерті допустити до негайного виконання. 

Відповідно до п.21 ч.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір», заявники - у справах за заявами 

про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною 

агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними 

ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного 

переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування 

в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності 

на рухоме та/або нерухоме майно. 

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 256 – 259, 367, 368 Цивільного 

процесуального кодексу України 

ПРОШУ: 

1. Встановити факт смерті ПІБ, ДАТА року народження, місце МІСЦЕ, яка настала ДАТА 

року. 

2. Допустити негайне виконання рішення у справі. 

3. Звільнити мені від сплати судового збору на підставі п.21 ч.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір».  

Додатки: 

- Копія заяви з додатками для заінтересованої сторони; 

- Копія паспорту та РНОКПП заявника; 

- Копія свідоцтва про народження заявника; 

- Лікарняне свідоцтво про смерть; 

- Копія паспорту ПОМЕРЛОГО; 

- Копія показів свідків; 

- РНОКПП ПОМЕРЛОГО; 

- Паспорт ПОМЕРЛОГО. 

 

«     »                        р.                                                             ПІБ 
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