
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23 жовтня 2018 року                               м. Біла Церква                                         № 617 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Колембета Андрія Ігоровича стосовно 

його малолітньої дочки Колембет Марії Андріївни   

   

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської 

ради від 17 жовтня 2018 року № 1135 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті міської ради (протокол від 10 жовтня 2018 року № 16) з питання 

позбавлення Колембета Андрія Ігоровича батьківських прав щодо його малолітньої дочки 

Колембет Марії Андріївни.   

Встановлено, що до служби у справах дітей міської ради звернулася гр. Супрун Дар'я 

Миколаївна, 07 січня 1985 року народження, із заявою про надання висновку органу опіки та 

піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав гр. Колембета Андрія Ігоровича, 

07 серпня 1981 року народження, стосовно його малолітньої дочки Колембет Марії Андріївни, 

28  лютого 2018 року народження (свідоцтво про народження серія І-ОК № 380699, видане 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Київській області від 11 лютого 2013 року) 

та просила розглядати заяву без її участі. Дане звернення було розглянуто на засіданні комісії 

з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради (протокол від 10 жовтня 

2018 року № 16).  

Під час опрацювання документів стало відомо, що малолітня дитина Колембет Марія 

Андріївна, 28 лютого 2018 року народження, перебуває на обліку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

з 05 березня  2018 року.  Згідно з актом закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ 

України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник 

відмовилися забирати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, від 28 лютого 

2018 року, мати відмовилася забирати її з комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський пологовий будинок». Реєстрація народження дитини проведена згідно з 

рішенням органу опіки та піклування «Про реєстрацію народження залишеної дитини» від 13 

березня 2018 року № 118.  

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 березня 

2018 року № 135 «Про надання малолітній Колембет Марії Андріївні статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування» малолітній надано статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування.  

На підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 17 квітня 

2018 року № 170 «Про встановлення опіки над малолітньою Колембет Марією Андріївною» 

заявницю Супрун Дар’ю Миколаївну призначено опікуном над дитиною. Родина проживає за 

адресою: вул. А. Ахматової, буд. 13 А, кв. 54, м. Київ та перебуває під патронатом служби у 

справах дітей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. 
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Мати дитини Колембет Юлія Валеріївна, 13 грудня 1977 року народження, 

зареєстрована за адресою: вул. Молодіжна, буд. 24, кв. 307, м. Біла Церква, Київська обл., 

надала згоду на усиновлення своєї дочки (заява від 20 травня 2018 року, посвідчена приватним 

нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Кушнір Н.Б. та 

зареєстрована в реєстрі за № 570). 

Батьком дитини записаний Колембет Андрій Ігорович, який зареєстрований за 

адресою: вул. Митрофанова, буд. 12/18, кв. 30, м. Біла Церква, Київська обл. Підставою для 

запису його батьком малолітньої дитини Колембет М.А. є актовий запис про шлюб від 12 

листопада 2013 року № 228, складений відділом державної реєстрації атків цивільного стану 

реєстраційної служби Балаклійського районного управління юстиції у Харківській області. 

Державна реєстрація народження проведена відповідно до статті 133 Сімейного кодексу 

України (Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового 

запису про народження від 20 березня 2018 року № 00019792303).  

Відповідно до інформації Білоцерківського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Київській області Колембет А.І. вчиняє злочини, відбував 

покарання в місцях позбавлення волі. 26 травня 2018 року він знову арештований та  

утримується в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» за вчинення кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (лист від 29 серпня 2018 року № 

16972). Крім того, Колембет А.І. обвинувачується у вчиненні ряду кримінальних 

правопорушень, що підтверджується інформацією, оприлюдненою на веб-сайті Судової влади 

України. 

Комісія з питань захисту прав дитини, дослідивши документи по справі, дійшла згоди, 

що в діях Колембета Андрія Ігоровича вбачаються факти ухилення від виконання батьківських 

обов'язків по вихованню дочки та щодо доцільності позбавлення його батьківських прав і 

рекомендувала службі у справах дітей підготувати відповідний висновок органу опіки та 

піклування до суду.  

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,  виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку:    

1. Колембет Андрій 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 Колембета Андрія Ігоровича щодо його малолітньої 

дочки Колембет Марії Андріївни, 28 лютого 2018 року народження, є доцільним та таким, що 

відповідає інтересам дитини.   

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С.                  

  

 

Міський голова                                                                                                            Г. Дикий  
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