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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК __________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
Третя особа: Орган опіки і піклування (назва)
адреса:_________________________
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ПОЗОВНА ЗАЯВА
про позбавлення батьківських прав
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(Число, місяць, рік) я зареєструвала шлюб з Відповідачем (П.І.Б.) у
(місце реєстрації), актовий запис № ___.
На даний час шлюб між нами розірвано, що підтверджується копією
свідоцтва про розірвання шлюбу.
Від спільного шлюбу маємо неповнолітню дитину – сина (доньку)
(П.І.Б., рік народження).
З моменту розлучення і по даний час його (її) батько (П.І.Б.
Відповідача) бачив сина (доньку) лише одного разу.
Я перешкод у спілкуванні з дитиною Відповідачу не чиню. Але
Відповідач життям дитини не цікавиться, не телефонує їй, не виявляє
бажання спілкуватись з нею та брати участь у її вихованні.
Крім того, Відповідач також не надає матеріальної допомоги на
утримання дитини, проживає окремо від нас з дитиною, не відвідує сина
(доньку) ні вдома, ні в навчальному закладі, не цікавиться її станом здоров’я
та розвитком.
На сьогоднішній день син (донька) не пам’ятає свого батька та не має
до нього ніяких почуттів, оскільки за всі ці роки жодного разу його не бачив
(не бачила). При спілкуванні з мною дитина ніколи не цікавились своїм
батьком.
У даний час ми з сином (донькою) проживаємо у трикімнатній
квартирі. Дитині забезпечено гідні умови проживання та гармонійну
атмосферу оточення. Між мною та дитиною склалися доброзичливі стосунки,
які сприяють належному вихованню дитини, її повноцінному
світосприйманню життя та оточуючих людей.
Відповідач жодним чином не був позбавлений інформації стосовно
місця перебування мене та дитини, а я, зі свого боку, ніколи не створювала
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йому перешкод у спілкуванні з дитиною та участі батька у вихованні.
Вищевикладені обставини свідчать не лише про фактичну можливість, а й
вольове небажання Відповідача виконувати відносно дитини батьківські
обов’язки, покладені на нього законом.

