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УСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ 
АБО СМЕРТІ ОСОБИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Стаття 1 Конституції України визначає Українську державу 
як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову дер-
жаву. Суверенність є необхідною передумовою конституційного 
ладу в будь-якій державі. Держава здатна виражати волю своїх 
громадян тоді, коли вона є суверенною. Суверенітет як необхід-
ний атрибут державної влади виступає якісною рисою держави і 
становить важливий принцип конституційного ладу України. 

Проте з 2014 року суверенність і незалежність України було 
порушено, тому залишається актуальним питання встановлення 
факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій 
території України. 

Законодавством України, зокрема ст. 1 закону «Про забез-
печення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасо-
во окупованій території України» визначено, що тимчасово оку-
пована територія України є невід’ємною частиною території 
України, на яку поширюється дія Конституції та законів Украї-
ни. Законом від 4 лютого 2016 року № 990-VIII «Про внесення 
змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо вста-
новлення факту народження або смерті особи на тимчасово оку-
пованій території України» доповнено ЦПК України ст. 257-1, 
яка визначає особливості провадження у справах про встанов-
лення факту народження або смерті особи на тимчасово окупо-
ваній території України. 
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Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних i 
кримінальних справ (далі – ВССУ) зауважує, що заявниками у 
справі про встановлення факту смерті особи на тимчасово оку-
пованій території України можуть бути чоловік чи дружина по-
мерлої особи. Так, у померлого може не бути родичів, а відмова 
у відкриті провадження за заявою чоловіка чи дружини у такій 
категорії справ унеможливить реалізацію їх права на спадкуван-
ня. Крім того, Сімейний кодекс України відносить чоловіка 
(дружину) до членів сім’ї. 

Що стосується можливості при розгляді заяв прийняття су-
дом до уваги документів, виданих органами та установами (лі-
карняними закладами), які знаходяться на окупованій території, 
ВССУ зазначає, що відповідно до ст. 9 закону «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України» будь-які органи, їх посадові та слу-
жбові 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 недійс-
ним і не створює правових наслідків. 

Справи про встановлення факту народження або смерті осо-
би на тимчасово окупованій території України, визначеній Вер-
ховною Радою України (далі – ВР), розглядаються невідкладно з 
моменту надходження відповідної заяви до суду. 

У рішенні про встановлення факту народження особи на 
тимчасово окупованій території України, визначеній ВР, зокре-
ма, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і міс-
це народження особи, про її батьків. Ухвалене судом рішення у 
справах про встановлення факту народження або смерті особи 
на тимчасово окупованій території України, визначеній ВР, під-
лягає негайному виконанню. Рішення у справах про встанов-
лення факту народження або смерті особи на тимчасово окупо-
ваній території України, визначеній ВР, може бути оскаржено в 
загальному порядку, встановленому Цивільно-процесуальним 
кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання. 

ВССУ також зазначає, що, враховуючи ключове значення, 
яке має встановлення факту народження або смерті особи для 
реалізації майнових та особистих немайнових прав заявників, 
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документи, видані органами та установами (зокрема, лікарняними  
закладами), що знаходяться на тимчасово окупованій території, 
як виняток можуть братися до уваги судом та оцінюватись ра-
зом з іншими доказами в їх сукупності та взаємозв’язку при 
розгляді справ в порядку ст. 257-1 ЦПК. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід сказати, що мешканці 
тимчасово окупованих територій України, як ті, хто там прожи-
ває нині, так і внутрішньо переміщені особи, котрі змушені були 
виїхати в інші регіони нашої держави, часто стикаються з про-
блемами оформлення різних важливих документів. Серед них 
реєстрація смерті рідних та близьких або ж народження дитини. 
Це, є важливим питанням, через те, що саме це може стати пе-
репоною для оформлення спадщини чи отримання різної соціа-
льної допомоги, так як такі «документи», які видають на окупо-
ваній території, не мають юридичної сили та не визнаються на 
території України. 
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ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ОСОБИСТОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ СПЕЦИФІКИ 

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У сучасній ситуації, коли Україна знаходиться на етапі вхо-
дження в єдиний світовий культурно-освітній простір, надзви-
чайно актуальною постає проблема всебічного, гармонійного 
розвитку особистості. Актуальність теми дослідження зумовлена 
необхідністю подолання духовного занепаду підростаючого поко-
ління, зміни цінностей, негативних змін у ставленні до мистецтва. 

У соціально-економічній, політичній та культурних сферах 
нашого життя відбуваються суттєві зміни, які, в свою чергу, 
вимагають модернізації системи освіти та виховання, орієнтова-
них на загальнолюдські цінності – формування людини високо 
художньо-естетично освіченої та вихованої, яка має гарний ес-
тетичний смак. 


