
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від « 09 » червня  2020 року м. Біла Церква № 320

Про вирішення судового спору щодо
позбавлення батьківських прав Ярмоленко Н.М.
стосовно її неповнолітнього сина
Ярмоленка А.В.

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах
дітей Білоцерківської міської ради від 29 травня 2020 року № 518 та рекомендації комісії з
питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол
від 27 травня 2020 року № 6) з питання позбавлення батьківських прав Ярмоленко Наталії
Михайлівни щодо її неповнолітнього сина Ярмоленка Адріана Віктора, 16 лютого 2004 року
народження.

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває
справа № 357/1486/20 за позовом Ярмоленко Любові Петрівни до Ярмоленко Наталії
Михайлівни, третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, про
позбавлення батьківських прав, встановлення піклування та стягнення аліментів (ухвала від
02 березня 2020 року).

Відповідно до положень ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів
щодо позбавлення батьківських прав обов'язковою є участь органу опіки та піклування,
представленого належною юридичною особою. Орган опіки та піклування подає суду
письмовий висновок щодо розв'язання спору.

В ході розгляду справи встановлено, що позивач Ярмоленко Любов Петрівна, 11 червня
1950 року народження, із своєю дочкою Ярмоленко Наталією Михайлівною, 06 квітня 1981
року народження, та внуками Ярмоленком Адріаном Віктором, 16 лютого 2004 року
народження, й Крицькою Анастасією Ростиславівною, 05 травня 2011 року народження,
зареєстровані за адресою: вул. Томилівська, буд. 50/2, кв. 151, м. Біла Церква, Київська
область. Під час обстеження умов проживання встановлено, що фактично за вказаною вище
адресою проживають Ярмоленко Л.П. та її неповнолітній внук Ярмоленко А.В., житлово-
побутові умови – задовільні (акт обстеження умов проживання від 26 травня 2020 року,
складений службою у справах дітей Білоцерківської міської ради).

Як вбачається з позовної заяви Ярмоленко Л.П., її дочка Ярмоленко Н.М. фактично із
самого народження сина не виконувала своїх батьківських обов’язків, не працювала, вела
аморальний спосіб життя, постійно перебувала в оточенні асоціальних осіб, з якими вживала
алкогольні напої. Весь цей час позивач утримує свого внука Ярмоленка А.В. матеріально,
піклується про його стан здоров’я, психічний та моральний розвиток. Вона виявила бажання
встановити піклування над своїм внуком. Відповідно до інформації адміністрації
комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська
міська лікарня № 4» Ярмоленко Н.М. перебуває під диспансерним наглядом лікаря-нарколога
з приводу синдрому залежності від алкоголю з 2017 року (довідка від 14 вересня 2018 року).

Згідно з інформацією дирекції Державного вищого навчального закладу
«Білоцерківський механіко-енергетичний технікум», де з 01 вересня 2019 року навчається
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неповнолітній Ярмоленко А.В., мати учня Ярмоленко Н.М. за період навчання сина в закладі
жодного разу не була, вихованням хлопця займається його бабуся Ярмоленко Л.П. (довідка
від 13 грудня 2019 року № 248).

У висновку дільничного офіцеру поліції Білоцерківського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Київській області Шишуліної О.В. від 20 вересня 2017 року
про результати перевірки по заяві Ярмоленко Л.П. зазначено, що «Ярмоленко Наталія
Михайлівна, 06 квітня 1981 року народження, веде антисоціальний спосіб життя,
систематично вживає алкогольні напої, не має постійного місця роботи. Діти більшу частину
часу знаходяться у бабусі Ярмоленко Л.П., котра звертатиметься до суду для позбавлення гр.
Ярмоленко Н.М. батьківських прав. В ході перевірки місцезнаходження Ярмоленко Н.М.
встановити не надалося можливим».

Відомості про батька неповнолітнього Ярмоленка А.В. в свідоцтві про народження
дитини, виданого відділом запису актів громадянського стану м. Варшава Республіки Польща,
були записані на підставі п. 2 ст. 42 Закону від 29 вересня 1986 року «Про акти громадянського
стану (єдиний текст Законодавчого Вісника від 2004 року № 161 поз. 1688)», в графі ім’я
батька дитини записано «Ян», в графі прізвище - «Ярмоленко» (лист заступника керівника
відділу реєстрації актів громадянського стану столичного міста Варшави Єви Панек від 11
липня 2011 року № USC/WA.5362.3.4710.2011|LW, перекладений з польської мови на
українську мову 13 квітня 2012 року перекладачем Лободою Марією Володимирівною.
Справжність підпису перекладача Лободи Марії Володимирівни засвідчено 13 квітня 2012
року приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської
області Дерун Каріною Анатоліївною та зареєстровано цього ж дня в реєстрі за № 1391).

27 травня 2020 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання про позбавлення батьківських
прав Ярмоленко Н.М. стосовно її неповнолітнього сина Ярмоленка А.В. у присутності її матері
Ярмоленко Л.П. та неповнолітнього сина Ярмоленка А.В. Мати дитини Ярмоленко Н.М. на
засідання комісії з питань захисту прав дитини не з’явилася, хоча про час та місце його
проведення була належним чином повідомлена за адресою реєстрації її місця проживання.
Ярмоленко Л.П. та неповнолітній Ярмоленко А.В. повідомили, що Ярмоленко Н.М. із своїм
цивільним чоловіком Крицьким Ростиславом Олександровичем, 10 серпня 1976 року
народження, та їхньою спільною дочкою Крицькою Анастасією Ростиславівною, 05 травня
2011 року народження, більше року проживають в Республіці Польща. З їх слів, протягом
цього часу мати дитини Ярмоленко Н.М. не бере участі у вихованні сина, не надає
матеріальної підтримки. Комісія з питань захисту прав дитини, заслухавши пояснення баби
дитини Ярмоленко Л.П., думку неповнолітнього Ярмоленка А.В., дослідивши документи по
справі, дійшла згоди, що в діях матері дитини вбачаються факти ухилення від виконання нею
батьківських обов'язків по вихованню сина та щодо доцільності позбавлення її батьківських
прав і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради підготувати
відповідний висновок органу опіки та піклування до суду.

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами неповнолітнього, відповідно до
ст.ст. 19, 150, 164 Сімейного кодексу України, ст.ст. 11, 12 Закону України «Про охорону
дитинства», ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року
№ 866, виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку:

1. Ярмоленко Наталія Михайлівна в порушення вимог чинного законодавства України
з питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по
вихованню сина, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав.

2. Позбавлення батьківських прав Ярмоленко Наталії Михайлівни щодо її
неповнолітнього сина Ярмоленка Адріана Віктора, 16 лютого 2004 року народження, є
доцільним та таким, що відповідає інтересам дитини.



3

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ


