
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 грудня 2020 року                          м. Біла Церква                                                № 741 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Любомського Д.В. стосовно його 

малолітніх дітей Любомського В.Д. та Любомської Д.Д. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 27 листопада 2020 року № 1447 та рекомендації комісії 

з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

(протокол від 25 листопада 2020 року № 17) з питання позбавлення батьківських прав 

Любомського Дмитра Володимировича  щодо його малолітніх дітей Любомського Владислава 

Дмитровича, 30 червня 2012 року народження, та Любомської Діани Дмитрівни, 27 серпня 

2014 року народження.   

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/7610/20 за позовом Нестерук Галини Вікторівни до Любомського Дмитра 

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

позбавлення батьківських прав.  

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 суду 

письмовий висновок щодо розв'язання спору. 

В ході розгляду документів, наданих до суду, встановлено, що шлюб між батьками 

дітей розірвано (рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 

березня 2017 року, справа № 357/11917/16-ц). 

Мати дітей Нестерук Галина Вікторівна, 05 жовтня 1986 року народження, із своїми  

малолітніми дітьми Любомським Владиславом Дмитровичем, 30 червня 2012 року 

народження, та Любомською Діаною Дмитрівною, 27 серпня 2014 року народження, 

зареєстровані за адресою: бул. Олександрійський, буд. 99, кв. 52, м. Біла Церква, Київська 

область (довідки від 10 червня 2020 року №№ 15.2-03/1227, 15.2-03/1228, 15.2-03/1229 про 

реєстрацію місця проживання особи, надані управлінням адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради). Фактично з червня 2020 року вона з цими малолітніми дітьми, 

чоловіком Нестеруком Андрієм Юрійовичем, 07 березня 1986 року народження, і їхнім 

спільним сином Нестеруком Андрієм Андрійовичем, 04 жовтня 2020 року народження, 

проживають за адресою: вул. Олександрійська, буд. 9 А, с. Триліси, Фастівський район, 

Київська область. Малолітній Владислав навчається в 3 класі, а малолітня Діана навчається в 

1 класі Триліського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Ю.С. Коваленка 

Фастівської районної ради Київської області. Згідно з актом обстеження умов проживання від 

23 листопада 2020 року, складеним Триліською сільською радою Фастівського району 

Київської області, за вищевказаною адресою створені належні умови для проживання дітей.   

Батько дітей Любомський Дмитро Вікторович, 07 лютого 1986 року народження, подав 

до суду відзив на позовну заяву про позбавлення батьківських прав, де зазначив, що він 

зареєстрований та проживає за адресою: вул. Павліченко, буд. 45, кв. 25, м. Біла Церква, 
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Київська область. Він повідомив, що заперечує проти позбавлення його батьківських прав, 

оскільки вважає, що позовна заява є необґрунтованою, подана з формальних підстав, доводи 

позивача є надуманими. Він, як зазначено у відзиві, неодноразово намагався налагодити 

відносини з дітьми, але позивач штучно створює йому перешкоди, не допускає його до 

спілкування з дітьми.  

У позовній заяві Нестерук Галина Вікторівна зазначила, що батько дітей Любомський 

Дмитро Вікторович не займається вихованням дітей, не піклується про їх фізичний та 

психологічний розвиток, не спілкується з дітьми, матеріальної допомоги не надає, жодного 

разу не сплатив аліментів.  

Згідно з інформацією дирекції Білоцерківської спеціалізованої природничо-

математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради 

Київської області, де протягом двох років навчався малолітній Любомський Владислав 

Дмитрович, батько жодного разу не спілкувався з вчителем та не цікавився навчанням свого 

сина (акт обстеження житлово-побутових умов учня 3 Г класу Любомського Владислава 

Дмитровича). 

Відповідно до інформації дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

комбінованого типу № 19 «Кобзарик» Білоцерківської міської ради Київської області, який з 

вересня 2016 року відвідувала малолітня Любомська Діана Дмитрівна, батько жодного разу в 

садочку не з’являвся (довідка від 02 липня 2020 року № 21).  

Любомський Дмитро Володимирович матеріальної допомоги на утримання дітей не 

надає, аліментів не сплачує. Станом на 01 липня 2020 року його заборгованість по сплаті 

аліментів становить 79000 грн. (розрахунок заборгованості зі сплати аліментів від 03 липня 

2020 року № 96956, наданий Білоцерківським міським відділом державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Київській області). 

25 листопада 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 Любомського Дмитра Володимировича у його присутності та присутності 

Нестерук Галини Вікторівни, Нестерука Андрія Юрійовича й малолітнього Любомського 

Владислава Дмитровича. Батько дітей повідомив, що він заперечує проти позбавлення його 

батьківських прав, бо мати дітей чинить йому перешкоди у спілкуванні з ними, а також обіцяв 

почати сплачувати аліменти. На даний час він проживає за адресою: вул. Шевченка, буд. 10, 

с. Фурси, Білоцерківський район, Київська область. Мати дітей зазначила, що Дмитро 

Володимирович самоусунувся від виконання своїх батьківських обов’язків, не сплачує 

аліментів на утримання дітей, що вона не чинить йому жодних перешкод, діти самі не хочуть 

спілкуватися з ним і батьком називають її нинішнього чоловіка. Комісія з питань захисту прав 

дитини, заслухавши присутніх, дослідивши документи по справі, дійшла згоди, що в діях 

батька вбачаються факти ухилення від виконання ним батьківських обов'язків по вихованню 

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 малолітніх 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 до 

висновку:     

 

1. Любомський Дмитро Володимирович в порушення вимог чинного 

законодавства України з питань охорони дитинства ухиляється від виконання своїх 

батьківських обов’язків по вихованню дітей, що є правовою підставою для позбавлення його 

батьківських прав. 
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2. Позбавлення батьківських прав Любомського Дмитра Володимировича щодо 

його малолітніх дітей Любомського Владислава Дмитровича, 30 червня 2012 року 

народження, та Любомської Діани Дмитрівни, 27 серпня 2014 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 

 


