
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 28 » липня 2020 року                        м. Біла Церква                                         № 435 

 

Про вирішення судового спору щодо 

позбавлення батьківських прав Розлача А.І. 

стосовно його малолітньої дочки Розлач А.А. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 14 липня 2020 року № 698 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол 

від 09 липня 2020 року № 8) з питання позбавлення батьківських прав Розлача Артема 

Ігоровича щодо його малолітньої дочки Розлач Анни Артемівни, 19 травня 2014 року 

народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/1228/20 за позовом Кучеренко Юлії Вікторівни до Розлача Артема Ігоровича, 

третя особа: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради, про позбавлення 

батьківських прав та стягнення аліментів (ухвала суду від 25 лютого 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 документів, наданих до суду, встановлено, що шлюб між батьками 

дитини розірвано (рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області від 29 

березня 2017 року, справа № 362/489/17). 

Мати дитини Кучеренко Юлія Вікторівна, 23 березня 1995 року народження, із своєю  

малолітньою дочкою Розлач Анною Артемівною, 19 травня 2014 року народження, та 

чоловіком Кучеренком Данілом Васильовичем, 12 вересня 1990 року народження,   

проживають за адресою: вул. Павліченко, буд. 43, кв. 4, м. Біла Церква, Київська область 

Згідно з актом обстеження умов проживання від 08 липня 2020 року, складеним службою у 

справах дітей Білоцерківської міської ради, за вищевказаною адресою матір’ю створені 

належні умови для проживання дитини.   

Батько дитини Розлач Артем Ігорович, 24 червня 1993 року народження, 

зареєстрований за адресою: вул. Курнатовського, буд. 17, кв. 41, м. Київ. У відповідь на запит 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 03 червня 2020 року № 557 щодо 

проведення обстеження умов проживання Розлача А.І. та взяття у нього письмових пояснень 

по суті судового спору служба у справах дітей та сімʼї Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації повідомила, що Розлач А.І. за вищевказаною адресою не проживає, 

його місце проживання його батькам не відоме (лист від 01 липня 2020 року № 103008-1972).   

У позовній заяві мати дитини Кучеренко Ю.В. вказала таке «батько бачив дитину лише 

один раз у 2016 році. З того часу він жодного разу не цікавився дитиною та жодного з 

покладених законом на батьків обов’язків не виконує, не бере педагогічної, матеріальної, 

грошової, посильної трудової або будь-якої іншої участі у вихованні дочки. Батько не приймає 

жодної участі в житті дитини, навіть не намагається спілкуватися з дочкою. З останньої 
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розмови з позивача та відповідача стало зрозуміло, що батько навіть не знає скільки дитині 

років та не пам’ятає коли в неї день народження. Донька про нього не пам’ятає та не сприймає 

його як батька, дивлячись на фото, вона навіть не розуміє, що це за незнайомець».  

Згідно з інформацією адміністрації закладу дошкільної освіти «Сонечко» 

Дослідницької селищної ради Васильківського району Київської області, який протягом 2017-

2018, 2018-2019 навчальних років відвідувала малолітня Розлач А.А., її батько не відвідував 

заклад та не цікавився умовами перебування дочки в закладі та питаннями її навчання й 

виховання (довідка від 17 січня 2020 року № 193).  

Відповідно до інформації, наданої дошкільним навчальним закладом (яслами-садком) 

комбінованого типу № 35 «Вербиченька» Білоцерківської міської ради Київської області, який 

з 11 вересня 2019 року відвідувала малолітня Розлач А.А., батько дитини не брав участі у її 

вихованні (довідка від 28 січня 2020 року № 11/01-04).    

Важливим є те, що згідно з рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 29 

червня 2016 року, справа № 755/5928/16-ц, Розлача А.І. позбавлено батьківських прав щодо 

малолітнього сина від попереднього шлюбу Розлача Кіріла Артемовича, 22 листопада 2011 

року народження. 

09 липня 2020 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання доцільності підготовки та 

подання до суду висновку органу опіки та піклування про позбавлення батьківських прав 

Розлача А.І. у присутності матері дитини Кучеренко Ю.В. Комісія з питань захисту прав 

дитини, заслухавши пояснення матері дитини, дослідивши документи по справі, дійшла згоди, 

що в діях батька дитини вбачаються факти ухилення від виконання ним батьківських 

обов'язків по вихованню дочки і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської 

ради підготувати та подати  до суду відповідний висновок органу опіки та піклування. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини, 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,  орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку:    

 

1. Розлач Артем Ігорович в порушення вимог чинного законодавства України з 

питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків по 

вихованню дочки, що є правовою підставою для позбавлення його батьківських прав.      

 

2. Позбавлення батьківських прав Розлача Артема Ігоровича щодо його 

малолітньої дочки Розлач Анни Артемівни, 19 травня 2014 року народження, є доцільним та 

таким, що відповідає інтересам дитини. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 

 


