До (назва) суду
адреса:
Заявник (и): (П.І.Б.),
адреса:_______________________
тел.:_________________________
Відділ опіки та піклування (назва)
адреса:_______________________
тел.:_________________________
Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей (назва)
адреса:_______________________
тел.:_________________________
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Заінтересовані особи:

ЗАЯВА
про усиновлення
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Я, (П.І.Б. заявника), перебуваю на обліку осіб, які бажають усиновити
дитину, у Службі у справах дітей (назва).
Я отримала рекомендацію від (число, місяць, рік) щодо можливості
бути усиновлювачем і пройшла курс навчання прийомних батьків.
У (рік) я дізналася про можливість усиновити дівчинку, яка перебуває у
центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (назва).
(число, місяць, рік) я отримала направлення для знайомства з дитиною,
а (число, місяць, рік) звернулася до центру соціально-психологічної
реабілітації дітей (назва) для можливості знайомства з дівчинкою.
У (місяць, рік) я познайомилася з (П.І.Б. дитини, рік народження). Під
час нашої розмови (П.І.Б. дитини) мені дуже сподобалася та виявила бажання
бути усиновленою, оскільки ми відразу знайшли спільну мову, у нас
склалися дуже гарні стосунки, я дуже прив’язалася до неї. Я маю намір
турбуватися, піклуватися та створити всі належні умови для розвитку,
утримання та виховання дитини, як для своєї рідної.
Я маю місце проживання – (адреса), працюю (посада, місце роботи),
маю постійний дохід, якого вистачає на утримання сім’ї.
За місцем роботи характеризуюсь позитивно, маю гарний стан
здоров’я, спиртними напоями або наркотичними засобами не зловживаю, на
обліку у психоневрологічному або наркотичному диспансері не перебуваю,
не маю судимостей.
Відповідно до актів обстеження умов проживання у мене створено всі
належні умови для проживання дитини. Зі мною проживає співмешканець –
(П.І.Б.), який не заперечує проти усиновлення мною дитини, а, навпаки,
підтримує мене в цьому.
(П.І.Б. дитини, рік народження) є дитиною, яка позбавлена
батьківського піклування, що підтверджується заочним рішенням (назва
суду) від (число, місяць, рік) про позбавлення її матері батьківських прав.
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Вважаю, що додані мною документи дають мені право на усиновлення
(П.І.Б. дитини, рік народження).
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 207, 219, 223, 224, 229,
частинами другою та четвертою ст. 231 Сімейного кодексу України,
частиною першою, п. 4 частини другої ст. 293, ст. ст. 310‒312, частинами з
першої по третю ст. 314 ЦПК України, ‒
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Винести рішення про усиновлення дитини – (П.І.Б. дитини, рік
народження).

