
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 486 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Корчаки А.В. стосовно її дітей 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку  

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 02 липня 2021 року № 1066 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 26 травня 2021 року № 8) з питання позбавлення батьківських прав 

Корчаки Альони Валеріївни щодо її дітей Савенко Анастасії Андріївни, 19 вересня 2005 року 

народження, Савенка Максима Андрійовича, 08 травня 2007 року народження, Савенко 

Вікторії Андріївни, 08 вересня 2008 року народження, та Берегової Софії Валеріївни, 31 травня 

2013 року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/3049/21 за позовом Берегової Надії Дмитрівни до Корчаки Альони Валеріївни, 

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: орган опіки та піклування 

Білоцерківської міської ради Київської області, про позбавлення батьківських прав, 

встановлення опіки та піклування, стягнення аліментів на утримання дитини. 

Відповідно до положень статті 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 до суду 

письмовий висновок щодо розв'язання спору. 

У ході розгляду документів, наданих до суду, встановлено, що позивач Берегова Надія 

Дмитрівна, 05 листопада 1964 року народження, із своїми чоловіком Береговим Валерієм 

Петровичем, 10 вересня 1961 року народження, та внуками Савенко Анастасією Андріївною, 

19 вересня 2005 року народження, Савенком Максимом Андрійовичем, 08 травня 2007 року 

народження, Савенко Вікторією Андріївною, 08 вересня 2008 року народження, та Береговою 

Софією Валеріївною, 31 травня 2013 року народження, проживають та зареєстровані за 

адресою: вул. Київська, буд. 53, м. Біла Церква, Київська область (витяг з реєстру 

територіальної громади м. Біла Церква від 05 лютого 2021 року індексний номер витягу: 15.2-

03/3864). Згідно з актом обстеження умов проживання від 19 травня 2021 року, складеним 

службою у справах дітей Білоцерківської міської ради, за вищевказаною адресою створені 

належні умови для проживання дітей.   

Мати дітей Корчака Альона Валеріївна, 22 березня 1987 року народження, 

зареєстрована за вищевказаною адресою (витяг з реєстру територіальної громади м. Біла 

Церква від 05 лютого 2021 року індексний номер витягу: 15.2-03/3864).) З матеріалів судової 

справи вбачається, що останнє відоме її місце проживання: вул. Мічуріна, буд. 22, м. Фастів, 

Київська область.   

У позовній заяві Берегова Надія Дмитрівна повідомила, що мати дітей Корчака Альона 

Валеріївна більше шести місяців не проживає з дітьми, ухиляється від виконання своїх 

батьківських обов’язків з виховання дітей, матеріально не утримує їх, не працює, зловживає 

алкоголем. Всі намагання позивача вплинути на поведінку дочки та змусити її брати участь у 
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вихованні дітей позитивного результатну не дали. У зв’язку з цим Берегова Надія Дмитрівна 

вирішила встановити опіку над внуками, позбавивши їхню матір батьківських прав, тому 

звернулася до суду з відповідним позовом. 

Згідно з інформацією дирекції Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 

1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області, 

де навчаються діти, мати не приділяє належної уваги навчанню та вихованню дітей 

(характеристика учениці 10-А класу Савенко Анастасії Андріївни, характеристика учня 7-В 

класу Савенка Максима Андрійовича, характеристика учениці 6-Б класу Савенко Вікторії 

Андріївни та характеристика учениці 1-Б класу Берегової Софії Валеріївни).   

Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 20 

лютого 2014 року, справа № 357/15373/13-ц, батько Савенко Андрій Миколайович, 27 липня 

1979 року народження, позбавлений батьківських прав щодо дітей Савенко Анастасії 

Андріївни, Савенка Максима Андрійовича та Савенко Вікторії Андріївни. 

Відомості про батька малолітньої дитини Берегової Софії Валеріївни записані 

відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (Витяг з Державного 

реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про 

батька відповідно до частини першої  статті 135 Сімейного кодексу України від 03 грудня 2014 

року № 00014788884, наданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській 

області). 

26 травня 2021 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання щодо доцільності підготовки 

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

Корчаки Альони Валеріївни у присутності позивача Берегової Надії Дмитрівни, 

неповнолітньої Савенко Анастасії Андріївни та малолітньої Савенко Вікторії Андріївни. Мати 

дітей на засідання комісії з питань захисту прав дитини не з’явилися, хоча про час та місце 

його проведення належним чином повідомлялася за місцем реєстрації. Комісія з питань 

захисту прав дитини, заслухавши пояснення присутніх, дослідивши документи у справі, 

дійшла згоди, що в діях матері дітей вбачаються факти ухилення від виконання нею 

батьківських обов'язків з виховання дітей і рекомендувала службі у справах дітей 

Білоцерківської міської ради підготувати та подати до суду відповідний висновок органу опіки 

та піклування. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей, відповідно до статей 19, 150, 

164 Сімейного кодексу України, статей 11, 12 Закону України «Про охорону дитинства», статті 

40, частини шостої статті 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 висновку:     

 

1. Корчака Альона Валеріївна у порушення вимог чинного законодавства України 

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

виховання дітей, що є правовою підставою для позбавлення її батьківських прав.      

2. Позбавлення батьківських прав Корчаки Альони Валеріївни щодо її дітей 

Савенко Анастасії Андріївни, 19 вересня 2005 року народження, Савенка Максима 

Андрійовича, 08 травня 2007 року народження, Савенко Вікторії Андріївни, 08 вересня 2008 

року народження, та Берегової Софії Валеріївни, 31 травня 2013 року народження, є доцільним 

та таким, що відповідає інтересам дітей. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 


