
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 грудня  2019 року                          м. Біла Церква                                         № 915 

 

Про вирішення судового спору щодо позбавлення 

батьківських прав Короліхіна А.В. стосовно його 

малолітніх дітей Короліхіної А.А. та Короліхіної А.А. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 16 грудня 2019 року № 1495 та рекомендації комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол 

від 27 листопада 2019 року № 21) з питання позбавлення батьківських прав Короліхана Артема 

В’ячеславовича щодо його малолітніх дітей Короліхіної Анни Артемівни, 04 березня 

2010 року народження, та Короліхіної Анастасії Артемівни, 27 січня 2011 року народження.  

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області перебуває 

справа № 357/11123/19 за позовом Пономаренко Людмили Миколаївни до Короліхіна Артема 

В’ячеславовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: служба у справах дітей 

Білоцерківської міської ради, про позбавлення батьківських прав (ухвала Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області від 23 жовтня 2019 року).  

Відповідно до положень ст. 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 справи встановлено, що шлюб між батьками дітей розірвано (рішення 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17 травня 2013 року, справа 

№ 357/ 2626/13-ц).  

Пономаренко Л.М. із своїми малолітніми дітьми Анною та Анастасією зареєстровані за 

адресою: вул. Некрасова, буд. 80, кв. 40, м. Біла Церква, Київська область (довідки  про 

реєстрацію місця проживання особи від 05 вересня 2019 року №№ 7059, 7060, 7061, надані 

управлінням адміністративних послуг Білоцерківської міської ради). Фактично вони 

проживають за адресою: вул. Київське шосе, буд. 14, кв. 3, м. Біла Церква, Київська область. 

Під час обстеження умов проживання встановлено, що малолітні діти разом із матір’ю 

Пономаренко Л.М. проживають в належних житлово-побутових умовах (акт обстеження умов 

проживання від 25 листопада 2019 року, складений службою у справах дітей Білоцерківської 

міської ради).   

Батько дітей Короліхін Артем В’ячеславович, 28 серпня 1989 року народження, 

зареєстрований та проживає за адресою: вул. Грибоєдова, буд. 24, кв. 4, м. Біла Церква, 

Київська область. У позовній заяві мати дітей Пономаренко Л.М. повідомила, що він з часу 

розірвання шлюбу ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків щодо дітей, не 

спілкується з ними, уникає зустрічей, не надає будь-якої фінансової допомоги, не сплачує 

аліментів.  

Згідно з інформацією адміністрації Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 18 Білоцерківської міської ради, де в 3 В класі навчаються малолітні Короліхіна 
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Анни  та Короліхіна Анастасія, за період навчання батько до школи не приходив, з класним 

керівником не спілкувався (довідки від 17 травня 2019 року №№ 009, 010).  

Короліхін А.В. матеріальної допомоги на утримання дочок не надає, аліментів не 

сплачує. Станом на 01 квітня 2019 року його заборгованість по сплаті аліментів становить 

91698,00 грн. (розрахунок заборгованості зі сплати аліментів від 12 квітня 2019 року № 429, 

наданий Білоцерківським міським відділом державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Київській області). 

Згідно з вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17 липня 

2017 року, справа № 357/7240/17, Короліхіна А.В. було визнано винним у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України та призначено йому покарання у 

виді штрафу в розмірі 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1190 

(одна тисяча сто дев’яносто) грн.   

27 листопада 2019 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради було розглянуто питання про позбавлення 

Короліхіна А.В. батьківських прав стосовно його малолітніх дітей у присутності Пономаренко 

Л.М. Батько дітей Короліхін А.В. на засідання комісії з питань захисту прав дитини не 

з’явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце засідання. Комісія з питань 

захисту прав дитини, заслухавши пояснення матері дітей Пономаренко Л.М., дослідивши 

документи по справі, дійшла згоди, що в діях батька дітей вбачаються факти ухилення від 

виконання ним батьківських обов'язків по вихованню дітей та про доцільність позбавлення 

його батьківських прав і рекомендувала службі у справах дітей Білоцерківської міської ради 

підготувати відповідний висновок органу опіки та піклування до суду.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітніх дітей, 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. Короліхін Артем В’ячеславович 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.      

2. Позбавлення батьківських прав Короліхіна Артема В’ячеславовича щодо його 

малолітніх дітей Короліхіної Анни Артемівни, 04 березня 2010 року народження, та 

Короліхіної Анастасії Артемівни, 27 січня 2011  року народження, є доцільним та таким, що 

відповідає інтересам дітей. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С.  

 

Міський голова                                                                                        Г. Дикий 

 


