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Міністерство у справах ветеранів України розглянуло лист Департаменту 

соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 06.09.2021 № 051/17770-002/1 щодо встановлення 
Власюк Ю. О. статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, факт 
проживання якої однією сім’єю без реєстрації шлюбу з померлим учасником 
антитерористичної операції Вахнюком О. М. встановлено в судовому порядку, і 
повідомляє. 

Пунктом 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” (далі – Закон) визначено осіб, на яких поширюється чинність 
Закону, зокрема, на членів сімей військовослужбовців (резервістів, 
військовозобов’язаних) і працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, 
Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, 
військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького 
складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 
операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, 
військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у реалізації заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, у забезпеченні їх виконання, перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період проведення зазначених заходів, та загинули (пропали 
безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
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антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у 
реалізації заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, у забезпеченні їх виконання, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період проведення зазначених заходів. 

До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, 
партизанів та інших осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону, належить, 
зокрема, один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, 
виплачується йому пенсія чи ні.  

Згідно зі статтею 21 Сімейного кодексу України (далі – Кодекс) шлюбом є 
сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації 
актів цивільного стану, а проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу 
не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя. Водночас 
статтею 36 Кодексу визначено, що саме шлюб є підставою для виникнення прав та 
обов’язків подружжя. 

Відповідно до статті 27 Кодексу державну реєстрацію шлюбу встановлено 
для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та 
інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. 

При цьому законодавчо не встановлено, що особи, які проживали однією 
сім’єю в незареєстрованому шлюбі, мають такі самі права, як подружжя в 
зареєстрованому шлюбі, на отримання пенсії в разі втрати годувальника, допомоги 
або інших виплат, установлених законом. 

Установлення в судовому порядку факту проживання чоловіка та жінки 
однією сім’єю без шлюбу і визнання за її учасниками статусу члена сім’ї не 
легітимізує і не може легітимізувати (узаконити) правове становище неодруженої 
сімейної пари як подружньої, оскільки за законом подружжя утворюється не від 
тривалості чи стійкості взаємин, а після реєстрації шлюбу в державному органі 
реєстрації актів цивільного стану. 

Тобто особа, яка проживала однією сім’єю із загиблим (померлим) 
ветераном війни, зокрема, якщо це встановлено судом, за відсутності реєстрації 
шлюбу між ним, не може бути визнана дружиною (чоловіком), а надання особам, 
що проживали в незареєстрованому шлюбі, таких самих прав у частині 
соціального захисту, встановленого державою для офіційно зареєстрованого 
подружжя, позбавляло б доцільності державну реєстрацію шлюбу. 

З урахуванням викладеного відсутні правові підстави для встановлення 
Власюк Ю. О. статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни відповідно 
до пункту 1 статті 10 Закону, оскільки визнання судом факту її проживання однією 
сім’єю із загиблим ветераном війни за відсутності реєстрації шлюбу не є 
підставою визнання заявниці одним із подружжя відповідно до Кодексу та Закону. 
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