
До ____________________________ суду 
адреса суду_________________________ 

Заявник: ПІБ________________________, 
що проживає за адресою_______________ 
контактний номенр телефону __________ 
email_______________________________ 

Судовий збір: 
Відповідно до вимог п. 21 ст. 5 Закону України «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 
звільняються від сплати судового збору. 

ЗАЯВА 
про встановлення факту смерті 
в порядку статті 317 ЦПК України 

Я,_________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я та по батькові) який/яка є 
___________________________________________________________ 
(родич, їх представник) 
____________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові загиблого) 
який/яка помер/загинув (ла)______ 20__р. в__________________ 
(місце смерті)  
за таких обставин:___________________________________________  
____________________________________________________________
___________________________________________________________. 
(вказати всі відомі обставини загибелі) 

Для отримання свідоцтва про смерть я звернулась до 
_____________________________ відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану, але мені було відмовлено, оскільки для 
підтвердження факту смерті не надав документ встановленої форми 
про смерть, виданий закладом охорони здоров’я або судово-медичною 
установою. 



Отримати свідоцтво про смерть у відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану неможливо, оскільки факт смерті відбувся на 
тимчасово окупованій території України/зоні бойових дій, на якій 
неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято 
відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення 
реєстрації смерті відповідно до статті 17 Закону України «Про 
державну реєстрацію актів цивільного стан». 
Зазначене місце смерті є тимчасово окупованою територією України/
зоною ведення бойових дій на підставі _________________________ 
(вказати посилання закон чи наказ Мінінтеграції, яким визначено 
статус території). 
Факт смерті ПІБ підтверджується наступними документами 
____________________________________________________________ 
Факт споріднення, що ___________________ ПІБ загиблого є _____ 
_________ (сином/донькою/внуком/чоловіком тощо) ПІБ заявника 
___________________ підтверджується: _________________________ 
(свідоцтво про укладення шлюбу/свідоцтво про народження тощо). 
Відповідно до положень ч. 2 ст. 49 ЦК України актами цивільного 
стану є, серед іншого, смерть фізичної особи. А згідно з положеннями 
частини 3 і 4 цієї ж статті, смерть фізичної особи підлягає державній 
реєстрації відповідно до закону. 
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 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. 
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 317 ЦПК України 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. 
Відповідно до ч. 2 ст. 317 ЦПК України, справи про встановлення 
факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, 
визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з 
моменту надходження відповідної заяви до суду. 
А також з урахуванням того, що я надала/надав до суду беззаперечні 
докази про смерть мого __________, у суду є всі підстави для 
ухвалення рішення суду про встановлення факту смерті 
______________________________ (ПІБ загиблого), визнавши датою 
його смерті ___________ 20 __р., а місцем смерті _______________. 



В с т а н о в л е н н я ф а к т у с м е р т і н е о бх і д н о м е н і  д л я 
__________________________ (вказати мету, наприклад: реєстрації 
сметрі та отримання свідоцтва про смерть тощо)  
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 315 - 318, 430, 431 
Цивільного процесуального кодексу України, 

ПРОШУ: 

1. Встановити факт смерті громадянина України (ПІБ загиблого, дата 
народження, місце народження, ІПН)  ________________________, 
який загинув (місце смерті) _______________, ___________ 20__ р. 

2. Розглянути справу за моєї відсутності (в разі необхідності). 

Додатки: 
Належним чином засвідчена копія відмови у проведенні держаної 
реєстрації смерті; 
Належним чином засвідчена копія паспорта; 
Належним чином засвідчена копія довідки про присвоєння 
ідентифікованого номера; 
Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують 
родинний зв’язок; 
Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують 
родинний факт смерті 
Належним чином засвідчена копія заяви з додатками. 

______ 20__ р.                                                   ____________  
                                                                     ПІБ та підпис заявника


