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Справа № 0-000/2012 р.
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ            УКРАЇНИ

ДАТА МІСЯЦЬ РІК     Такий-то районний суд НАЗВА області

в складі:  головуючого – судді   Іванов І.І.
  при секретарі  Тарасенко Т.Т.
  з участю прокурора  Михальчук М.М.
 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті НАЗВА МІСТА справу 
за позовною заявою Петренко Олени Петрівни до Петренка Петра Петровича. 3-я особа - 
орган опіки та піклування Такої-то районної державної адміністрації про позбавлення 
батьківських прав.-
  

вс тановив:
 Петренко О.П. звернулась до суду з позовом про позбавлення батьківських прав 
Петренка Петра Петровича, покликаючись на те, що відповідач не бере участі у вихованні 
їхньої доньки Петренко Юліани Петрівни - 01.01.2000 року народження, повністю усунувся 
від виконання обов’язку її утримання. Крім цього, вона має другого чоловіка, який би хотів 
удочерити дитину. 
 Позивачка Петренко О.П. та представник органу опіки та піклування Такої-то РДА 
Максимів М.М. в судове засідання не з’явились, подали заяви з проханням слухати у їх 
відсутності, позовні вимоги підтримують.
 В судовому засіданні прокурор позов підтримав.
 Відповідач Петренко П.П. в судове засідання не з’явився, подав до суду заяву про 
слухання справи у його відсутності, проти позову не заперечив.
 Вивчивши матеріали справи, врахувавши, що відповідач позов визнав, суд 
переходить до висновку, що позов слід задовольнити.
 Керуючись ст.ст.10. 60 ЦПК України, та ст.ст. 164. 165 Сімейного кодексу України суд. –

вирішив:
  Позов задовольнити.
Позбавити Петренка Петра Петровича, 1975 р.н. мешканця НАЗВА НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 
батьківських прав відносно дитини Петренко Юліани Петрівни – 01.01.2000 р.н.
 На рішення суду може бути подана апеляційна скарга протягом десяти днів з дня його 
проголошення через Такий-то районний суд Назва Області. Особи, які брали участь у справі, 
але не були присутні у судовому засідання під час проголошення судового рішення, можуть 
подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

І.І. ІвановСуддя:

Суддя - підпис з оригіналом вірно.
Рішення вступило в законну силу та підлягає до виконання.

Оригінал рішення знаходиться в Такому-то районному суді в матеріалах
цивільної справи №0-000/10.

 Печатка такого-то районного суда об
ла

ст
і


