
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      #кейс_БПД 

       Досить часто до фахівців системи безоплатної правової допомоги 

звертаються особи, які стикнулися з проблемами реєстрації смерті на тимчасово 

окупованій території. Пані Наталія та пан Валерій були у шлюбі та проживали в 

м. Донецьк. У 2021 році чоловік помер. Оскільки він проживав на тимчасово 

окупованій території, то довідку про смерть та свідоцтво про смерть видали 

там. 

        Коли пані Наталія звернулась у Кропивницькому до відділу державної 

реєстрації смерті, їй відмовили в проведенні реєстрації смерті її чоловіка та 

видачі свідоцтва про смерть, оскільки свідоцтво про смерть її чоловіка видане 

на території, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої 

повноваження. 

       Без свідоцтва про смерть, жінка не могла розпочати процедуру оформлення 

спадщини. 

       Тому пані Наталія була змушена звернутися до Кропивницький місцевий 

центр з надання БВПД для захисту своїх прав. 

       Правову допомогу надавала Наталія Цуцман, юристка центру. 

       Наталія Цуцман ознайомилась з матеріалами справи та підготувала заяву до 

суду про встановлення факту смерті на окупованій території. 

      Рішенням Кіровського районного суду міста Кіровограда позовні вимоги 

задоволені. 

      З повним текстом судового наказу можна ознайомитись за посиланням: 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96576798. 

      Юристка Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Наталія Цуцман роз’яснює алгоритм дій для 

встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території: 

. Не потрібно звертатись до відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану за отриманням відмови у проведенні реєстрації смерті (дана позиція 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZAHK0anLTvjLHNqnOn_pmnCmO3G94M62v9BAmvChiGKD1_iBu6GPztIUDu9rRFDXGZhKr2rlk1dz1o_spYLDfs1Bs1AvnVXajenAYpkOLb_AwgOLZegna3_XLLObBH_QXPttufD5q-ZQLifZcjZz1OHrmT9IpoN-qdtBE9pwnZV6jzoI1Lh1WYJPKSQDwCgI&__tn__=*NK-R
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96576798?fbclid=IwAR21_7gMJXuHGcn_zUx7zdQgk4uHKdfObX2SbwiEbCxM0-3SPoHrfcoCZ40


міститься в листі-роз’ясненні Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду (лист від 22.04.2021 № 985/0/208-21) щодо скасування вимоги отримання 

відмови від органів державної реєстрації актів цивільного стан). 

. Із заявою про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій 

території України можуть звернутися до суду родичі померлого або їхній 

представник до суду за межами такої території України. 

. Підготовка заяви про встановлення смерті на тимчасово окупованій 

території. Жителі тимчасово окупованої території, які мають довідку 

внутрішньо переміщеної особи мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, яка включає підготовку відповідної заяви до суду. 

. Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати 

судового збору звільняються 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. 

. Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій 

території України розглядаються невідкладно, з моменту її отримання. 

. Направлення рішення суду до органів державної реєстрації актів цивільного 

стану для реєстрації смерті та отримання свідоцтва про смерть. 

Більше кейсів системи БПД тут https://bit.ly/35YQ57A 

Нагадаємо – якщо вам потрібна додаткова консультація та роз'яснення з 

правових питань, ви можете на вибір: 

зателефонувати за номером 0800213103 

звернутися до місцевих центрів та бюро правової допомоги 

(https://www.legalaid.gov.ua/tsentry) 

       До Голованівського місцевого центру з надання БВПД можна звернутись за 

адресою: смт Голованівськ вул..Ціолковського,1 або за тел.. 052 522 25 83, 

068 834 77 45. 

 

https://bit.ly/35YQ57A?fbclid=IwAR1w8xUgJ-z1cWreD1JH1BO1uUua3buIkeN-RPQ8cTsGvqqKvKZ6OkN2UIY
https://www.legalaid.gov.ua/tsentry?fbclid=IwAR1cwysu9qJeZRYchwtzGgHzTQ_rmCMMslxBQQ1XV3Xa975d4soigYykQCs

