
    

«____» _____ 202_р. 

Солом’янський районний суд м. Києва 

 

вулиця Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113 

 

 

Позивач: 

 ______________________________ 

Адреса: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

Тел. ______________ 

Представник позивача: 

Адвокат ____________________ 

Адреса для листування: _____________________________ 

ІПН _____________ 

                    електронна пошта: ________________ 

офіційна електронна адреса: 

_______________________  

Тел: _____________ 

Відповідач: 

Адреса: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

Тел. ______________ 

  

        

                                              Третя особа:     Орган опіки і піклування  

   (за місцем проживання дитини) 

          ___________________________ 

    місцезнаходження: 



    індекс, адреса 

    засоби зв’язку  

    Код ЄДРПОУ 

 

 

П О З О В Н А  З А Я В А 

про позбавлення батьківських прав  

      
____________________ між мною та ПІБ, (далі Відповідач), було укладено шлюб. Від 

спільного подружнього життя у нас народився –  _______________ ,       ______ дата 

народження, про що відділом реєстрації актів цивільного стану зроблено відповідний актовий 

запис №_____ та  видано свідоцтво про народження дитини серія ______________          (копія 

свідоцтва про народження додається). 

Спільне життя з Відповідачем не склалося,  рішенням _________ суду від _______, 

шлюб – розірвано, з того часу Відповідач не бачив дитину ні разу. 

Відповідач ніяким чином не піклується про дитину, не проявляє заінтересованості в 

його подальшій долі, не цікавиться успіхами _________, станом здоров'я, не піклується про 

фізичний і духовний розвиток дитини, його навчанням, підготовкою до самостійного життя, 

зокрема - не забезпечує необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що 

негативно впливає на його фізичний розвиток як складову виховання; не спілкується з 

дитиною в обсязі, необхідному для його нормального самоусвідомлення; не надає дитині 

доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяє засвоєнню нею 

загальновизнаних норм моралі; не виявляє інтересу до її внутрішнього світу; не створює умов 

для отримання нею освіти - створились умови, які шкодять інтересам дитини. 

Відповідач, покладених законом на батьків обов'язків, не виконує, не бере педагогічної, 

матеріальної, грошової (копія розрахунку заборгованості зі сплати аліментів додається), 

посильної трудової, або будь-якої іншої участі у вихованні сина. Всі питання щодо виховання 

вирішуються мною самостійно без участі та підтримки з боку Відповідача. Дитина 

знаходиться на повному моєму утриманні. 

У зв’язку з цим, я звернулася до органу опіки та піклування ________________з 

проханням позбавити Відповідача батьківських прав, на що мені було рекомендовано 

звернутися до суду та після проведення перевірки надано висновок щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав. 

Зазначені факти, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення 

від виховання дитини батьком, свідомого нехтування ним своїми обов'язками, що підтверджує 

відсутність серйозного ставлення Відповідача до своїх батьківських обов'язків.  

Правові підстави позову: 

 


