До (назва) суду
адреса:
Заявник: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
тел.:_________________________
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Заінтересована (і) особа (и): (П.І.Б.),
адреса:_______________________
тел.:_________________________
ЗАЯВА
про встановлення факту, що має юридичне значення
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Я, (П.І.Б. заявника), з (число, місяць, рік) перебувала (перебував) у
шлюбі з (П.І.Б. чоловіка або дружини, число, місяць, рік народження), що
підтверджується свідоцтвом про шлюб, серія ____, актовий запис № ____,
(ким виданий).
(Число, місяць, рік) мій чоловік (дружина) – (П.І.Б.) помер (померла) (в
результаті ДТП), що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть,
серія ______ від (число, місяць, рік), (ким виданий).
(Число, місяць, рік) я звернулась (звернувся) з письмовою заявою до
Відділу державної реєстрації актів цивільного стану (назва) з проханням
видати свідоцтво про смерть (П.І.Б. чоловіка або дружини), який (яка) помер
(померла) (число, місяць, рік, місце смерті), проте мені було відмовлено, так
як відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян
та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від
15.04.2014 № 1207-VII (із змінами, внесеними згідно із Законами № 1237-VII
від 06.05.2014, № 1635-VII від 12.08.2014, № 1636-VII від 12.08.2014) будьякий акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами на
тимчасово окупованій території, є недійсним і не створює правових
наслідків. Також відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну
реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 № 2398у-1 (зі змінами
2014 р. № 5 ст. 62 та п. 1 розділу 5 Правил державної реєстрації актів
цивільного стану від 18.10.2000 № 52/5) підставою для державної реєстрації
смерті є:
а) лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о, затверджена
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024);
б) фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о, затверджена
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024);
в) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (форма № 106-2/о,
затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006
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№ 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за
№ 1150/13024;
г) рішення суду про оголошення особи померлою;

