
ЗРАЗОК 

До __________________________________ 

______________________________ 

(найменування та адреса місцевого суду) 

Заявник: 

_____________________________________

_______________________, 

(П.І.Б заявника) 

 

що проживає за адресою: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Судовий збір: 275,60 грн 

 

ЗАЯВА  

про встановлення факту смерті в порядку статті 257
1
 ЦПК України 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

який (яка) є ___________________________________________________________________________ 

(родич, їх представник) 

______________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

який (яка) помер (ла) загинув (ла) "___" _______________ ____ р. в ____________________________ 

(місце смерті) 

за таких обставин: _________________                           _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

(вказати обставини, що потягли за собою смерть особи, стосовно якої встановлюється факт 

смерті) 

 

 Факт смерті громадянина України підлягає державній реєстрації шляхом внесення запису до 

Єдиного державного реєстру актів цивільного стану України (далі Реєстр). Внесення до Реєстру 

запису про смерть та наступна видача свідоцтва про смерть є підставою для настання правових 

наслідків смерті, серед яких вступ у спадщину, що залишилась після померлого, можливість 

встановлення опіки над його дітьми, що залишились без батьківського піклування та інші правові 

наслідкі.  
Згідно Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених Наказом 

Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (далі Правила), підставою для державної 

реєстрації смерті є: 

а) лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о), форма якого затверджена наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024 (далі - лікарське свідоцтво про смерть); 

б) фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о), форма якої затверджена наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024 (далі - фельдшерська довідка про смерть); 

 Вказані документи (лікарське свідоцтво про смерть та фельдшерська довідка про смерть) у 

випадку, якщо смерть настала на території України, подаються за формою, що затверджена 

Міністерством охорони здоров'я України. Проте на території Автономної Республіки Крим та          

м. Севастополь здійснює ефективний контроль Російська Федерація. На цій території фактично діє 

юрисдікція та застосовується законодавство Російської Федерації. Тому документи про смерть 

видаються за формою, встановленою Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації, яка не є 

прийнятною для українських органів реєстрації актів цивільного стану.  До того ж, згідно Правил, 

державна реєстрація смерті за заявою, поданою у строки, визначені пунктом 2 цієї глави, та до 

закінчення одного року з дня настання смерті, проводиться за останнім місцем проживання 

померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання. 

Місцем проживання та настання смерті померлого в даному випадку є Автономна Республіка 

Крим (м. Севастополь). Тому родичі померлого не мають підстав для звернення до органів РАЦС на 



території України для реєстрації смерті. 

Згідно ст. 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України" (далі - Закон про окуповані території), 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. 

Внаслідок цих обставин отримання свідоцтва про смерть в органах РАЦС Міністерства 

юстиції України є неможливим, а єдиним шляхом його отримання та захисту прав родичів та 

спадкоємців померлого є звернення до суду за встановленням факту, що має юридичне значення. 

Факт смерті підтверджується наступними документами: 

1.  

____________________________________________________________________________________ 

2. 

 ____________________________________________________________________________________ 

3. 

 ____________________________________________________________________________________ 

4.  

____________________________________________________________________________________ 

5.  

____________________________________________________________________________________ 

6. 

 ____________________________________________________________________________________ 

7. 

 ____________________________________________________________________________________ 

8. 

 ____________________________________________________________________________________ 

9. 

 ____________________________________________________________________________________ 

10. 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

 

(перелік всіх документів, що підтверджують факт смерті). 

 

 

Згідно ст. 257-1 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК України) 

1. Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території 

України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми 

представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої 

території України незалежно від місця проживання заявника. 

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, 

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

представниками до суду за межами такої території України. 

2. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій 

території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту 

надходження відповідної заяви до суду. 

Територія Автономної Республіки та м. Севастополя є тимчасово окупованими внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації. Це встановлено ч. 2 ст. 1 Закону про окуповані території. 

Згідно ч. 1 ст. 3 Закону про окуповані території, окупованою визнається між іншим, сухопутна 

територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих 

територій. Датою окупаціїї, згідно ч. 2 ст. 1 Закону визначено 20 лютого 2014 року. 

Як слушно зауважив Пленум вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ в пункті 7 Постанови N 11 від 17.10.2014 року "Про деякі питання дотримання 

розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні 

правопорушення", судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у 

встановлені законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх 

необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків. 



Строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через зайнятість 

судді в іншому процесі, призначення судових засідань із великими інтервалами, затягування з 

передачею справи з одного суду до іншого у встановлених законом випадках, безпідставне 

задоволення необґрунтованих клопотань учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду 

справи на тривалий час, відкладення справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, 

невжиття заходів щодо недопущення недобросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки 

наведені причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне 

ставлення до виконання своїх обов'язків. 

Встановлення факту смерті необхідно для: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(вказати мету) 

 

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

кодексу України,  

ПРОШУ: 

 

1. Невідкладно призначити до розгляду та розглянути заяву. 

2. Викликати до судового засідання свідків по справі, які можуть підтвердити 

обставини, що мають значення для винесення рішення (заповнюється, якщо такі свідки є та готові 

надати свідчення в суді): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові та адреса свідків) 

       

3. Встановити факт смерті 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я та по батькові померлого)  

який  (яка) помер (ла) в_______________________________________________________ 

                    (назва населеного пункта) 

____________________________________________________________________________ 

(дата смерті)                       

4. Звернути судове рішення до виконання. 

 

Додатки: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________________ 

 

Всього на ____ аркушах. 

 

 

Дата         Підпис 

 


