ЗРАЗОК
До
(найменування мкцевого суду)

Заявник:
що проживае за адресою:

,

Заштересована особа:
5

що проживае за адресою,
(мкцезнаходження):

ЗАЯВА
про встановлення факту народження дитини
в порядку статт1 317 ЦПК Украши

Я,

(пр1звище, [м'я та по батьков1)

який (яка) е

(батько, мати, родич, i'x представник або шший законний представник)
(щмзвище, 1м'я та по батыош дитини)

який (яка) народився(лася)"

"

р. в
(мюце народження)
(описати обставини)

Отримати свщоцтво народження у вщдЫ державно!' реестрацп акпв цившьного стану
неможливо, оскшьки факт народження вщбувся на тимчасово окупованш територп Украши,
на якш неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято вщдшом державно!
реестрацп акпв цившьного стану для здшснення реестрацп народження вщповщно до статп
13 Закону Украши «Про державну реестращю акт1в цив1льного стану».
Мюцем народження
.
(назва населеного пункту)

Встановлення факту народження необхщно м е т

.
(вказати мету)

На тдстав1 вищенаведеного, керуючись ст. 315 - 318, 430, 431
процесуального кодексу Украши,

Цившьного

ПРОШУ:

1.

Встановити факт народження дитини

стал "

"

Р(стать)

у

(дата народження)

, а також встановити даш про п (його) батьюв.
(Micue народження)

2. Допустити негайне виконання р1шення у справь
3. Звернути судове р1шення до виконання.
Додатки:

1)
2)
3)
4)
Дата

перелж письмових докаив, що пщтверджують викладеш в заяв1 обставини;
клопотання про виклик св1дк1в; вказати i'x П.1.Б, адресу та засоби зв'язку.
котя заяви;
квитаншя про сплату судового збору.
Шдпис

ЗРАЗОК
До
(найменування мюцевого суду)

Заявник:
що проживае за адресою:

,

Заштересоваш особи:
що проживае за адресою,
(мюцезнаходження):

ЗАЯВА
про встановлення факту смерт1
в порядку статп 317 ЦПК Украши
Я,
(щмзвище, т'я та по батьковГ)

який (яка) е
(родич, i'x представник)
(щлзвище, гм'я та по батьков^

який (яка) помер (ла) загинув (ла)"

"

р. в
(мкце смерп)

за таких обставин:
(вказати обставини нещасного випадку або mini причини, що потягли за собою смерть особи, стосовно
яко1 встановлюеться факт смерти

Отримати свщоцтво про смерть у вщдии державно! реестрацп акпв цившьного стану
неможливо, оскшьки факт смерт1 вщбувся на тимчасово окупованш територи Украши, на
якш неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято вщдшом державно!
реестрацп акпв цившьного стану для здшснення реестрацп смерт1 вщповщно до статп 17
Закону Украши «Про державну реестращю акпв цившьного стан».
Мкцем смерт1 е
.
(назва населеного пункту)

Встановлення факту смерп необхщно мен!
(вказати мету)

На шдстав1 вищенаведеного, керуючись ст. 315 - 318, 430, 431 Цившьного
процесуального кодексу Украши,
ПРОШУ:
1. Встановити факт смерп
,
(пр1звище, 1м'я та по батьков1)

мюце смерт1
•
, яка настала"
"
2. Допустити негайне виконання р1шення у справь
3. Звернути судове ршення до виконання.

р.

Додатки:

1)
2)
3)
4)
Дата

перелш доказ1в, що пщтверджують викладен1 в заяв1 обставини;
клопотання про виклик свццав; вказати i'x П.1.Б, адресу та засоби зв'язку;
Konk(i") заяви;
квитанц1я про сплату судового збору
Пщпис

Пам'ятка
щодо процедуры отримання свщоцтва про народження дитини,
яка народилася на тимчасово окупованш територи Укра'ши (ТОТ)
Для отримання свщоцтва про народження дитини, яка народилася на ТОТ (АР Крим, м.
Севастополь та окрем1 райони ЛуганськоУ та ДонецькоУ областей), батькам, родичам, Ухшм
представникам або шшим законним представникам дитини*

•
•
•

НЕОБХЩНО:
Подати до будь-якого суду за межами ТОТ незалежно вщ свого мнщя проживания:
заяву про встановлення факту народження особи (зразок додаеться);
належн1 докази*;
квитанщю про сплату судового збору (з 01.01.2018 - 352 грн. 40 коп.)
Така справа розглядаеться судом невщкладио з моменту надходження заяви.

У раз1 задоволення заяви, суд невщкладио видае кошю рнпення заявнику, в якому
зазначае д а т про дату i мюце народження дитини, УУ стать, вщомостг про батьюв, або
надсилас кошю рнпення до вщдшу РАЦС за мюцем постановления ршення для державно!
реестращУ (у раз! вщсутноеп заявника шд час проголошенш ршення).
Суд повертае заяву - у раз! неналежноТ форми заяви або в1дсутност1 вказаних у заяв!
документ1в.
Суд вщмовляе у задоволенн! заяви - у раз! недостатност1 доказ1в.
Для отримання свщоцтва про народження заявник подае до будь-якого вщдшу
державно!' реестращУ акпв цив1льного стану когпю р!шення суду про встановлення
вщповщного факту та съж паспорт громадянина Укра'ши.
Важливо!
• Родичами е: чоловк, дружина, батько, мати, в!тчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, рщний брат, р1дна сестра, д!д, баба, прад1д, прабаба, внук, внучка, правнук,
правнучка, усиновлювач чи усиновлений, ошкун чи п1клувальник, особа, яка перебувае
пщ оп1кою або шклуванням, а також особи, як1 сшльно проживають, пов'язан1
сп1льним побутом i мають взаемн! права та обов'язки, у тому числ1 особи, яю сп1льно
проживають, але не перебувають у шлюбг Законними представниками е батьки
(усиновлювач1), оп1куни.
У раз1 посилання на свщчення свщюв заявник повинен переконатись, що вони
зможуть з'явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.
Доказами у справ! можуть бути письмов! докази: орипнали чи кошУ медичних
документ1в, пояснения за1нтересованих ос!б, Ухн1х представниюв, св!дчення св1дюв, речовг
докази, зокрема звуко- i вщеозаписи, висновки експерт!в. Документа, виданi органами та
установами (в т.ч., лкарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до
уваги судом.

Пам'ятка
щодо процедури отримання свщоцтва про смерть,
коли особа померла на тимчасово окупованш територи Укра'ши (ТОТ)
Для отримання свщоцтва про смерть особи, яка померла на ТОТ (АР Крим, м.
Севастополь та окрем1 райони Лугансько!' та Донецько1 областей), родичам померлого або i'x
представникам*

НЕОБХ1ДНО:
1. Подати до суду за ммщем проживания чи перебування заявника за межами ТОТ:
* заяву про встановлення факту смерт1 (зразок додаеться);
* належш докази*;
* квитанщю про сплату судового збору* (з 01.01.2018 - 352 грн. 40 коп.).
2. Така справа розглядаеться судом невщкладио з моменту надходження заяви.
3. У раз1 задоволення заяви про встановлення факту смертт особи, суд невщкладио
видае кошю рнпення заявнику або надсилае и до вщдшу РАЦС за мюцем
постановления р1шення для державно'1 реестрацп смерт1 (у раз1 вщсутносп заявника пщ
час проголошення рпнення).
Суд повертае заяву - у раз1 неналежно'1 форми заяви або вщсутност1 вказаних у заяв1
докумекпв.
Суд вщмовляе у задоволенш заяви - у раз1 недостатноеп доказ1в.
4. Для отримання свщоцтва про смерть особа подае до найближчого вщдшу державно'1
реестрацп акпв цившьного стану копно рнпення суду про встановлення вщповщного
факту та свш паспорт громадянина Укра'ши.
Важливо!
* Родичами е: чолов1к, дружина, батько, мати, впчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, рщний брат, р1дна сестра, дщ, баба, прад1д, прабаба, внук, внучка, правнук,
правнучка, усиновлювач чи усиновлений, ошкун чи шклувальник, особа, яка перебувае
пщ оп1кою або шклуванням, а також особи, яю сп1льно проживають, пов'язан1 сп1льним
побутом i мають взаемн1 права та обов'язки, у тому числ1 особи, яю сп1льно
проживають, але не перебувають у шлюбг
* Доказами у справ! можуть бути пояснения заявншав, свщюв, письмов1 докази (в т.ч.,
свщоцтва про поховання), речов1 докази, зокрема звуко- i вщеозаписи, висновки
експерт1в. Документа, видан1 органами та установами (в т.ч., лшарняними закладами),
що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до у ваги судом.
* У pa3i посилання на свщчення свщюв заявник повинен переконатись, що вони зможуть
з'явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.
* Судовий 36ip не справляеться за подання Заяви щодо особи, яка загинула або пропала
безв1ст1 в районах проведения военних дш або антитерористичних операцш.

