
 

 

Позовна заява 

про позбавлення батьківських прав  
 

Позивач _________________________ (копії тимчасової посвідки на постійне місце 

проживання, закордонного паспорту, картки фізичної особи-платника податків з 

одержаним ідентифікаційним номером та довідки про реєстрацію громадянином України 

додаються – додатки 2-5) звертається до Дзержинського районного суду м. Харкова з 

позовом про позбавлення батьківських прав, посилаючись в обґрунтування своїх вимог на 

наступне. 

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України суди 

розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, 

житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. 

Щодо підсудності 

Місце проживання відповідача не відомо, можливо він навіть виїхав з країни, на 

даний час зв’язок з ним втрачений. Останнім відомим місцем реєстрації місця проживання 

відповідача є м. Харків, вул. ________, буд ______, кв. ______ що територіально 

відноситься до Дзержинського району м. Харкова (копія паспорту відповідача та 

ідентифікаційного коду додаються – додатки № 6,7). 

Відповідно до ч.9 ст. 110 Цивільного процесуального кодексу України -  позови до 

відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред'являються 

Зразок позовної заяви  про позбавлення 

батьківських прав за ЦПК України в 

редакції від ________ 

 

«__» квітня 201__ року 

Дзержинський районний суд м. Харкова 

61202, м. Харків, проспект Перемоги, 52-В 

 

Позивач: _________________________________ 

Адреса реєстрації:  

_____________________________ 

Адреса місця проживання: 

______________________________ 

тел. ___________________________ 

 

Представник Позивача: ________________________________ 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ: 

__________________________________ 

тел._________________________ 

 

Відповідач: __________________________________ 

Адреса місця проживання: ___________________ 

засоби зв’язку не відомі 

 

Третя особа : Служба у справах дітей Солом'янської в м. Києві 

районної державної адміністрації 

03020, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 41 

Телефон: 044 248-97-56 

Факс: 248-97-56, 207-39-36, 242-85-09 

Email: ssd_solom@ukr.net 

  

Позов немайнового характеру 



за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його 

місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).  

Відповідно до ч. 10 ст. 110 Цивільного процесуального кодексу України позови до 

відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть 

пред'являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим зареєстрованим 

місцем його проживання чи перебування в Україні.  

Отже, правила підсудності – не порушені. 

Щодо позбавлення батьківських прав 

15 вересня 2000 року між позивачем та ___________ був укладений шлюб про що 

складений запис акту про укладення шлюбу № _______ у Відділі РАЦС ____міста 

_________ (копія свідоцтва про укладення шлюбу додається – додаток № 8). 

30 січня 2007 року шлюб був розірваний в Відділі реєстрації актів цивільного стану 

Солом’янського районного управління юстиції у м. Києві, про що в Книзі реєстрації 

розірвань шлюбів зроблено відповідний актовий запис № _________ (копія свідоцтва про 

розірвання шлюбу додається – додаток № 9). 

Від спільного життя ми маємо доньку – ______________ __ _______ 200_ року 

народження (копія свідоцтва про народження, закордонного паспорту та довідки про 

реєстрацію особи громадянином України додаються – додатки № 10-12).  

Донька _______________ є зареєстрованою разом із матір’ю з 01.01.2004 року в 

квартирі № _____ будинку № _____ по вулиці ________ у м. Києві (Копія довідки Форми 

№3 додається – додаток №13).  

Донька _______________ навчається в гімназії № ____ в ____ класі (копія довідки зі 

школи додається – додаток № 14). Відповідно до характеристики гімназії № ___ м. Києва 

позивач приділяє дуже багато уваги та часу вихованню, навчанню та розвитку дитини, 

підтримує тісний зв’язок з куратором та іншими вчителями гімназії. Декілька років є 

членом батьківської ради гімназії № ___. Батько дитини не відвідував батьківські збори, не 

спілкувався з вчителями і не цікавився успіхами дитини (копія характеристики додається – 

додаток № 15). 
Окрім того, ________________ є розвинутою дитиною – добре вчиться у школі, 

відвідує гурток – ансамбль класичного танцю «_________», приймає участь у позакласних 

заходах, що сприяє творчому, духовному та фізичному розвитку дитини (копії грамот 

додаються – додатки № 16-19). 

Позивач працює в _______________ з 05 листопада 2007 року на посаді 

____________________ та має позитивну характеристику з місця роботи (копія 

характеристики додається – додаток № 20). Окрім того, матеріально забезпечує свою 

доньку так як має гідну заробітну плату (копія довідки про заробітну плату за останні шість 

місяців додається – додаток № 21). 

В ч. 3 ст. 11 Закону України «Про охорону дитинства» закріплено, що батько і мати 

мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та 

основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. 

Конвенцією ООН про права дитини передбачено, що в усіх діях щодо дітей, 

незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що 

займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи 

законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню 

інтересів дитини (частина 1 статті 3 Конвенції ООН). 

Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність 

за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного 

піклування (частина 1 статті 18 цієї Конвенції). 

Згідно з частиною 2 статті 150 СК України батьки зобов'язані піклуватися про 

здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. 
 


