
 
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                          № 520 

 

Про надання до суду висновку щодо 

вирішення судового спору про визначення 

місця проживання малолітньої дитини 

           

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 13 серпня  2020 року № 909/04-25  «Про надання до суду 

висновку щодо  вирішення судового спору про  визначення місця проживання малолітньої 

дитини» та  рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (витяг з протоколу від  12 серпня  2020 року за № 10).  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області розглядається цивільна справа  № 357/706/20 2/357/1273/20 за позовною заявою 

Подрезан Діани Володимирівни до Подрезана Сергія Андрійовича про визначення місця 

проживання  дитини, в якій служба у справах дітей Білоцерківської міської ради  залучена як 

третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору. 

Згідно зі ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів про  визначення 

місця проживання дитини обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого 

належною юридичною особою, який подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору.   

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» на кожного з батьків 

покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або 

особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її 

здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для 

розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного 

життя та праці. 

Згідно з ч. 1-3 ст. 161 Сімейного кодексу України під час вирішення спору щодо місця 

проживання малолітньої дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх 

батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її 

здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення. Орган опіки та піклування або суд не 

можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного доходу, 

зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою 

може зашкодити розвиткові дитини. Якщо орган опіки та піклування або суд визнав, що жоден 

із батьків не може створити дитині належних умов для виховання та розвитку, на вимогу баби, 

діда або інших родичів, залучених до участі у справі, дитина може бути передана комусь із 

них. 

В ході розгляду матеріалів справи встановлено, що сторони по даній справі перебували 

в шлюбі з 05 квітня 2018 року і мають спільну малолітню дитину Подрезан Аліну Сергіївну,  

26 серпня 2018 року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 3888091, видане 28 

серпня 2018 року Білоцерківським міськрайонним відділом реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального правління юстиції Київській області). Згідно з рішенням 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 09 січня 2020 року (справа 

№ 357/1109/20) шлюб між батьками малолітньої розірваний з 11 лютого 2020 року. 
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В ході співбесіди з батьками малолітньої встановлено, що останнім часом вони 

проживали окремо, оскільки не було коштів винайняти житло для спільного проживання. 

Подрезан Діана Володимирівна з малолітньою дочкою Аліною проживала у своєї матері, 

батько малолітньої Подрезан Сергій Андрійович - у своїх батьків. Відомо, що 28 жовтня 2019 

року трагічно загинула новонароджена дитина колишнього подружжя. У зв’язку з тим, що 

мати дитини деякий час перебувала в лікарні після трагедії Подрезан Сергій Андрійович  29 

жовтня 2020 року забрав дочку Подрезан Аліну Сергіївну до своїх батьків.  Малолітня Аліна 

до цього часу знаходиться з батьком, оскільки він відмовляється повертати Аліну  матері та 

чинить їй перешкоди у побаченнях з дочкою, звинувачуючи її у смерті новонародженої 

дитини.  30 червня 2020 року Білоцерківським міськрайонним судом Київської області 

відносно матері дитини Подрезан Діани Володимирівни винесено вирок по кримінальній 

справі № 357/14131/19, який не набрав законної сили, оскільки перебуває на розгляді 

Київського апеляційного суду. 

Батько малолітньої Подрезан Сергій Андрійович, 06 грудня 1996 року народження, 

зареєстрований та проживає  у двокімнатній квартирі за адресою: вул. Некрасова, буд., 80, кв. 

73, м. Біла Церква, Київська область разом із своїми батьками, яким і належить дане житло. З 

його слів стало відомо, що на даний час він працює на приватному підприємстві «Бастіон –

БЦ» на посаді збиральника металевих конструкцій та має стабільне матеріальне становище. 

Офіційних документів про працевлаштування Сергій Андрійович не надав. Відомо, що його 

батьки також працюють. Вихованням дитини займаються члени сім’ї спільно. Згідно з актом 

обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської 

ради,  за даною адресою  створені належні умови для проживання дитини.   

Мати малолітньої Подрезан Діана Володимирівна, 05 червня 1999 року народження, 

зареєстрована та проживає разом із сім’єю матері в однокімнатній квартирі за адресою: 

перший провулок Героїв Крут, буд. 32 а, кв. 204 м. Біла Церква, Київська область, де створені 

належні умови проживання (акт обстеження умов проживання, складений службою у справах 

дітей Білоцерківської міської ради). Зі слів Діани Володимирівни стало відомо, що вона не 

працює, оскільки перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років,  кошти, 

отримані на дитину, вона передає її батькові.  Подрезан Сергій Андрійович чинить їй 

перешкоди у побаченнях з дочкою, забороняє бачитися з нею, тому вона подала до суду заяву 

про визначення місця проживання дитини разом із нею, оскільки вважає, що відчуження 

дитини від матері наносить їй психологічну травму.  

Відповідно до ч. 2 ст.171 Сімейного кодексу України  малолітня Подрезан Аліна  

Сергіївна,  26 серпня 2018 року народження, не досягла такого віку та рівня розвитку, щоб 

могла висловити свою думку. 

29 липня 2020 року та 12 серпня 2020 року дане питання  розглядалося комісією з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у 

присутності матері. Батько дитини на обох засіданнях був відсутній,  хоча був повідомлений 

належним чином про дати та місце засідань. Враховуючи те, що батько дитини Подрезан С.А. 

проігнорував запрошення та не з’явився на засідання комісії, де приймалися важливі рішення 

щодо подальшого місця проживання  його малолітньої дочки,  та взявши до уваги те, що 

відносно матері дитини Подрезан Д.В. відкрито кримінальне провадження, комісія дійшла 

висновку про передчасність розгляду питання щодо визначення місця проживання дитини 

разом з одним із батьків. Комісія рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської 

міської ради готувати до суду  відповідний висновок  органу опіки та піклування.   

З огляду на вищевикладене, керуючись інтересами малолітньої дитини,  враховуючи,  

що кримінальне провадження, відкрите відносно матері дитини Подрезан Д.В.  перебуває на 

розгляді Київського апеляційного суду, та на підставі ст. ст. 17, 19, 141, 150, 160, 161, 171  

Сімейного кодексу України, ст. 11. 12,  Закону України «Про охорону дитинства»,  ст. 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Порядком  провадження органами 

опіки та піклування  діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, орган опіки та 

піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку: 

 

1 Про недоцільність визначення місця проживання малолітньої Подрезан Аліни 

Сергіївни,  26 серпня 2018 року народження, яка на даний час проживає з бабою та дідом у 

сім’ї Подрезанів, разом з одним із її батьків.   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 
 

 

 


