
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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від 27 жовтня 2020 року м. Біла Церква № 662

Про надання до суду висновку щодо
вирішення судового спору про
визначення місця проживання дитини

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 19 жовтня 2020 року № 1209/04-25 «Про розгляд проекту
рішення «Про надання до суду висновку щодо  вирішення судового спору про визначення
місця проживання дитини»  та  витяг з протоколу № 14 засідання комісії з питань захисту прав
дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради від 15 жовтня 2020 року.

Встановлено, що в провадженні Київського апеляційного суду  розглядається цивільна
справа  № 357/7976/18, провадження 22-ц/824/11088/2020 за апеляційною скаргою Ноженка
Сергія Леонідовича на рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від
18 лютого 2019 року у справі за позовом Солтанової Лали Інтігам Кизи до Ноженка Сергія
Леонідовича про визначення місця проживання  дитини. Згідно з ухвалою Київського
апеляційного суду від 09 вересня 2020 року службу  у справах дітей Білоцерківської міської
ради  зобов’язано надати до суду письмовий висновок щодо розв’язання спору.

В ході розгляду справи встановлено, що батьки малолітньої Солтанова Лала Інтігам
Кизи та Ноженко Сергій  Леонідович з 30 травня 2009 року перебували в шлюбі та мають
малолітню дочку Солтанову Ангеліну Ясаман Сергіївну, 09 листопада 2009 року народження
(свідоцтво про народження серії 1-ОК № 144766, видане 07 грудня 2009 року виконавчим
комітетом Глушківської сільської ради Білоцерківського району Київської області). Згідно з
рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17 червня 2013 року
(справа № 1003/19109/12) шлюб між ними розірваний з 27 червня 2013 року.

В ході проведення співбесіди з батьками малолітньої встановлено, що стосунки між
ними неприязні, конфліктні. Батьки не можуть порозумітися між собою у питаннях виховання
та  забезпечення   основних життєвих потреб своєї дочки.

Мати малолітньої Солтанова Лала Інтігам Кизи, 02 березня 1989 року народження,
громадянка Азербайджану, має посвідку на постійне проживання в Україні, ІН 140835,
зареєстрована та постійно проживає в двокімнатній квартирі, яка їй належить на праві
приватної власності за адресою: вул. Лесі Українки, буд. 26, кв. 12, с. Софіївська Борщагівка
Києво-Святошинського району Київської області. Згідно з актом обстеження умов
проживання, складеним службою у справах дітей та сім’ї Києво-Святошинської районної
державної адміністрації,  за вищевказаною адресою матір’ю створені належні умови для
проживання дитини.

Батько малолітньої Ноженко Сергій Леонідович, 01 вересня 1981 року народження,
зареєстрований в житловому будинку, в якому йому на праві спільної часткової власності
належить 1/3 частка за адресою: вул. Молодіжна, буд. 7,  с. Глушки Білоцерківського району
Київської області. Згідно з актом обстеження матеріально-побутових умов проживання,
складеним Глушківською сільською радою Білоцерківського району Київської області 16
жовтня 2020 року, за вищевказаною адресою є всі умови для проживання дитини. Зі слів
батька малолітньої стало відомо,  що фактично він проживає з новою сім’єю в місті Києві.
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Забирати дочку до себе він не має можливості, тому не заперечує, щоб вона залишилася
проживати з дідом і бабою.

Малолітня Солтанова Ангеліна Ясаман Сергіївна, 09 листопада 2009 року народження,
за згодою батька  проживає з дідусем Солтановим Інтігамом Бахарчін Огли та бабусею
Солтановою Дільбел Овчу Кизи з боку матері за адресою: вул. Крижанівського, буд. 11, кв. 2,
м. Біла Церква Київської області. Згідно з  актом  обстеження умов проживання, складеним 13
жовтня 2020 року службою у справах дітей Білоцерківської міської ради, за вищевказаною
адресою створені задовільні умови проживання. Стосунки між матір’ю дитини та її батьками
конфліктні. Малолітня Ангеліна навчається в Білоцерківській загальноосвітній школі 1-Ш
ступенів № 7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради
Київської області з 2016 року і характеризується як дисциплінована, сумлінна учениця
(характеристика, надана    Білоцерківською загальноосвітньою  школою  1-Ш ступенів № 7
імені генерал-полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради Київської
області).

Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї, складеним 15 жовтня 2020 року
Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді встановлено,
що за місцем проживання малолітньої Ангеліни створені  умови для її повноцінного розвитку
та життєдіяльності. Дід з бабою забезпечують потреби дитини, але у зв’язку з тим, що спір між
батьками щодо місця проживання їх дочки триває, існує ризик потрапляння сім’ї у складні
життєві обставини.

Малолітня Солтанова Ангеліна Ясаман Сергіївна, якій виповнилося десять років,
виявляє бажання проживати разом із батьком, зазначаючи при цьому, що їй подобається жити
у діда й баби та ходити тут до школи, що підтверджено її письмовою заявою від 13 жовтня
2020 року.

Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 18
лютого 2019 року місце проживання малолітньої Солтанової Ангеліни Ясаман Сергіївни, 09
листопада 2009 року народження, визначено з її матір’ю Солтановою Лалою Інтігам Кизи.

Батько малолітньої Ноженко Сергій Леонідович оскаржив вищевказане рішення.
Водночас, під час розгляду справи встановлено, що батько малолітньої також не проживає з
дочкою, а лише зрідка бачиться з нею.Він не виявляє готовності забрати дочку за своїм місцем
проживання.

15 жовтня 2020 року дане питання  розглядалося комісією з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у  присутності малолітньої Солтанової
Ангеліни Ясаман Сергіївни, її батька, баби й діда. З боку матері дівчинки був присутній її
адвокат.Комісія рекомендувала діду й бабі дитини налагоджувати стосунки з батьками дитини
та дійшла до висновку про доцільність  визначення місця проживання малолітньої Солтанової
Ангеліни Ясаман Сергіївни разом із її матір’ю.

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини 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 постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №
866, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов висновку:

1. Вважати доцільним визначення місця проживання малолітньої Солтанової  Ангеліни
Ясаман Сергіївни, 09 листопада 2009 року народження, разом з її матір’ю Солтановою Лалою
Інтігам Кизи.

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

Міський голова Геннадій ДИКИЙ


