
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 лютого 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 88 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Федоренка С.В. і Яковлєвої О.Г. 

стосовно їх неповнолітнього сина Федоренка Б.С. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 27 січня 2022 року № 159 та 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради (протокол від 26 січня 2022 року № 2) з питання позбавлення батьківських прав 

Федоренка Сергія Володимировича і Яковлєвої Олександри Геннадіївни щодо їх 

неповнолітнього сина Федоренка Богдана Сергійовича, 17 листопада 2005 року народження. 

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

перебуває справа № 357/13126/21 за позовом Федоренко Тетяни Олександрівни до Федоренка 

Сергія Володимировича і Яковлєвої Олександри Геннадіївни, третя особа, яка не заявляє 

самостійних вимог: служба у справах дітей Білоцерківської міської ради Київської області, 

про  позбавлення батьківських прав (ухвала суду від 30 листопада 2021 року).  

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 позивачкою до суду, встановлено, що батьки 

неповнолітнього Федоренка Богдана Сергійовича Федоренко Сергій Володимирович і 

Яковлєва Олександра Геннадіївна розлучені (свідоцтво про розірвання шлюбу серії ОК № 

043516 від 07 травня 2008 року, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області, актовий запис про 

розірвання шлюбу № 327 від 07 травня 2008 року, зроблений за місцем видачі свідоцтва). 

Позивачка Федоренко Тетяна Олександрівна, 21 лютого 1960 року народження, 

зареєстрована у частині приватного будинку за адресою: пров. Штабний, буд. 8, кв. 3, м. Біла 

Церква, Київська область, а її син Федоренко Сергій Володимирович, 15 жовтня 1978 року 

народження, та неповнолітній внук Федоренко Богдан Сергійович, 17 листопада 2005 року 

народження, зареєстровані у другій частині цього ж будинку за адресою: пров. Штабний, буд. 

8, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область. Фактично вони проживають однією сім’єю. Згідно з 

актом обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей Білоцерківської 

міської ради, за вищевказаною адресою створені належні умови для проживання дитини.     

З матеріалів судової справи вбачається, що Федоренко Тетяна Олександрівна більше 10 

років фактично самостійно займається вихованням внука. Місце проживання матері дитини 

Яковлєвої Олександри Геннадіївни наразі їй не відоме. У 2008 році, коли відповідачка вперше 

зникла в невідомому напрямку з трирічним сином, внуком позивачки Федоренком Богданом 

Сергійовичем, 17 листопада 2005 року народження, й своїм сином від попереднього шлюбу 

Яковлєвим Артемом Андрійовичем, 12 січня 2001 року народження, останню було знайдено 

за місцем проживання її батьків на території Російської Федерації  в місті Уссурійськ 
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Приморського краю. За наполяганням чоловіка Федоренка Сергія Володимировича вона 

повернулася в сім’ю. Після повернення в Україну з обома дітьми Яковлєва Олександра 

Геннадіївна продовжила вести аморальний, розгульний спосіб життя, зловживала спиртними 

напоями, часто не ночувала вдома, зникала надовго з постійного місця проживання, не 

займалася вихованням, утриманням та розвитком дітей. Фактично їх виховувала позивачка. У 

2012 році Яковлєва Олександра Геннадіївна знову зникла з дому зі своїм сином Артемом. За 

заявою Федоренка Сергія Володимировича було оголошено її Державний розшук (постанова 

про відмову в порушенні кримінальної справи Білоцерківського МВ ГУМВС України в 

Київській області від 25 жовтня  2012 року).  

В позовній заяві вказано, що батько дитини Федоренко Сергій  Володимирович вживає 

наркотичні засоби, часто залишає місце постійного проживання. На обліку в наркологічному 

диспансері він не перебуває. Неодноразово він анонімно лікувався від наркотичної залежності 

в різних лікувальних установах, однак безрезультатно. Федоренко Тетяна Олександрівна 

зазначила, що з 2015 року відповідач фактично самоусунувся від виховання сина, матеріально 

не утримує його, не цікавиться його життям, розвитком і станом здоров’я. Федоренко Сергій 

Володимирович надав особисту заяву від 29 жовтня 2021 року, в якій визнав свою наркотичну 

залежність і надав згоду на позбавлення його батьківських прав щодо сина.  

Згідно з довідкою Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну від 19 жовтня 

2021 року № 469 Федоренко Богдан Сергійович навчається в цьому закладі на першому курсі 

денної форми навчання (бюджет) за спеціальністю оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення. В характеристиці від 19 жовтня 2021 року, наданій 

неповнолітньому цим закладом, зазначено, що ним опікується бабуся, батьки розлучені, мати 

проживає за кордоном. Неповнолітній  Федоренко Богдан Сергійович надав службі у справах 

дітей заяву від 25 січня 2022 року про те, що він не заперечує проти позбавлення батьківських 

прав його батьків.  

Питання щодо доцільності підготовки та подання до суду висновку органу опіки та 

піклування про  вирішення вищезазначеного судового спору щодо позбавлення батьківських 

прав Федоренка Сергія Володимировича і Яковлєвої Олександри Геннадіївни щодо їх 

неповнолітнього сина Федоренка Богдана Сергійовича, 17 листопада 2005 року народження, 

виносилося на розгляд комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради, засідання якої відбулося 26 січня 2022 року. Комісія заслухала 

пояснення заявниці Федоренко Тетяни Олександрівни та її сина Федоренка Сергія 

Володимировича із зазначеного питання. Батько погодився із позбавленням його батьківських 

прав. Мати дитини Яковлєва Олександра Геннадіївна не була запрошена на засідання комісії, 

оскільки її місце проживання не встановлене. Неповнолітній Федоренко Богдан Сергійович не 

зміг бути присутнім на засіданні комісії у зв’язку з хворобою. Комісія з питань захисту прав 

дитини, дослідивши документи у справі, дійшла згоди, що в діях батьків вбачаються факти 

ухилення від виконання ними батьківських обов'язків з виховання сина й рекомендувала 

службі у справах дітей Білоцерківської міської ради підготувати та подати до суду відповідний 

висновок органу опіки та піклування. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, 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. Федоренко Сергій Володимирович і Яковлєва Олександра Геннадіївна в порушення 

вимог чинного законодавства України з питань охорони дитинства ухиляються від виконання 

своїх батьківських обов’язків з виховання сина, що є правовою підставою для позбавлення їх 

батьківських прав.       
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2. Позбавлення батьківських прав Федоренка Сергія Володимировича і Яковлєвої 

Олександри Геннадіївни щодо їх неповнолітнього сина Федоренка Богдана Сергійовича, 17 

листопада 2005 року народження,  є доцільним і таким, що відповідає інтересам дитини. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С.  

 

 

Міський голова                                                                             Геннадій ДИКИЙ 

 


