
 

Справа № ІНФОРМАЦІЯ 1 

РІШЕННЯ 

іменем України 

"03" квітня 2019 р.          Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: 

головуючої судді – Висоцької Г.А.,  

присяжних – Гарбузенко Л.О., Ставицької І.О.,  

за участю секретаря судового засідання – Радєвої Н.В.,  

в присутності перекладача – ОСОБА 3, 

заявників – ОСОБА 1, ОСОБА 2, 

представника- адвоката Калінка-Бондар О.Б. 

представника заінтересованої особи - органу опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ 2  

райдержадміністрації – ОСОБА 4, 

представника заінтересованої особи – ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальної загальноосвітньої школи 

– інтернату – ОСОБА 5, 

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської 

області цивільну справу № ІНФОРМАЦІЯ 1 за заявою ОСОБА 1, ОСОБА 2, заінтересовані 

особи: Міністерство соціальної політики України, Орган опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ 

2  районної державної адміністрації Миколаївської області, ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат Вознесенського району Миколаївської області, 

ІНФОРМАЦІЯ 4 районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області про усиновлення,  

ВСТАНОВИВ: 

04.02.2019 року громадяни Італії - подружжя ОСОБА 1, ОСОБА 2 звернулися до суду із 

заявою про усиновлення малолітнього ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ 5 року народження, як 

дитини, яка позбавлена батьківського піклування та перебуває в ІНФОРМАЦІЯ 3 

спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Вознесенського району Миколаївської області. 

В обґрунтування своїх вимог зазначали, що вони перебувають в зареєстрованому шлюбі з 

15.10.2010 року, власних дітей не мають, в установленому порядку отримали дозвіл на 

міжнародне усиновлення одного чи більше дітей та мають виховний, емоційний та 

інтелектуальний потенціал для того, щоб забезпечувати потреби, пов’язані із зростанням 

дитини. Мають достатній прибуток для утримання дитини, придатне для проживання та 

забезпечене всім необхідним житло. 

Разом з тим, відсутні передбачені законом обмеження для усиновлення дитини. 

Посилаючись на те, що всі вимоги законодавства про умови та порядок усиновлення ними 

дотримані, ОСОБА 8 проти усиновлення не заперечує, в матеріалах справи є всі необхідні 



висновки компетентних органів та установ держав Італії та України, зокрема згода 

ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вознесенського району 

Миколаївської області, висновок органу опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ 2 

райдержадміністрації Миколаївської області про доцільність усиновлення, а тому заявники 

просили про задоволення заяви про усиновлення. 

Також заявники просили внести зміни в актовий запис про народження малолітнього в 

частині прізвища, вказати «ІНФОРМАЦІЯ 2», ім’я залишити без змін, по батькові згідно 

традицій Італії не вказувати, вказати батьком дитини – ОСОБА 1, матір’ю – ОСОБА 2. 

Ухвалою суду від 14.02.2019 року до участі в справі в якості заінтересованої особи залучено 

ІНФОРМАЦІЯ 4 районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області, справа призначена до розгляду 

в порядку окремого провадження в закритому судовому засіданні. 

В судовому засіданні заявники ОСОБА 1, ОСОБА 2 свою заяву підтримали з наведених 

мотивів, додатково пояснили, що їхнє матеріальне забезпечення є належним, сформували 

чітке уявлення про майбутнє забезпечення умов проживання, розвитку та лікування дитини, 

а рішення про усиновлення ОСОБА 8 є виваженим та остаточним, всі родичі подружжя 

підтримують рішення щодо усиновлення. Просять врахувати, що познайомилися із ОСОБА8  

і сподобалися одне одному, обидва вирішили допомогти хлопчикові, вилікувати його і стати 

для нього родиною. Це рішення обдумане і вони готові надати дитині батьківську любов та 

турботу. 

Оскільки ОСОБА 8 потребує лікування, проконсультувалися із фахівцями за їх місцем 

проживання в Італії, з приводу обстеження з метою розпочати якнайшвидше курс лікування. 

Просять заяву задовольнити. 

Судом участь заявників у розгляді справи була забезпечена, особисті пояснення заслухані, 

докази досліджені за участі заявників. 

В судовому засіданні представник заявників адвокат Калінка-Бондар О.Б. підтримала 

вимоги заяви про усиновлення. Суду пояснила, що обидва заявники мають і бажання і 

можливість допомогти дитині, а підстава для відмови у наданні згоди на усиновлення 

Мінсоцполітики не є поважною причиною відмови заявникам у можливості усиновлення 

малолітнього ОСОБА 8, більш того інших підстав, які б заважали заявникам бути 

усиновлювачами в процесі розгляду справи не встановлено і задоволення заяви буде 

відповідати найвищим дитини для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя. 

Оскільки на день подачі заяви про усиновлення громадяни Італії ОСОБА 1та ОСОБА 2 

перебували на обліку як кандидати в усиновлювачи і пройшли всі передбачені 

законодавством обох держав процедури, вони заслуговують на задоволення їх звернення. 

Представник органу опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ 2 райдержадміністрації 

Миколаївської області ОСОБА 4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення 

заяви. 

При цьому пояснила, що проведеною органом опіки та піклування перевіркою жодних 

перешкод для усиновлення заявниками ОСОБА 8 станом на січень 2019 року не виявлено. 

Контакт між дитиною та усиновлювачами встановлений, дитина виявила бажання бути 

усиновленою та надала відповідну згоду, не заперечував проти і керівник ІНФОРМАЦІЯ 3 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Вознесенського району- установи вихованцем 



якої є дитина, тому орган опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ 2 РДА надав 14.01.2019 року 

за № ІНФОРМАЦІЯ 6 висновок про доцільність усиновлення ОСОБА 1, ОСОБА 2 та 

відповідність його інтересам дитини, вважаючи, що усиновлення буде відповідати інтересам 

останнього. 

Однак, оскільки під час розгляду справи в судовому засіданні було з’ясовано що 

Мінсоцполітики України, згоди заявникам, як іноземним громадянам на усиновлення 

дитини не надало, позаяк термін дії кількох поданих ними документів закінчився і 

відповідно до діючого законодавства зняло з їх з обліку, тому станом на 03.04.2019 

року Орган опіки і піклування повторно зібрався для визначення остаточної позиції з 

урахуванням нових обставин щодо усиновлення і вирішили, що згоду на усиновлення Орган 

опіки дає за умови перебування заявників ОСОБА 1, ОСОБА 2 на обліку в Мінсоцполітики, 

як кандидатів в усиновлювачі. Тобто фактично представник заінтересованої особи в 

судовому засіданні змінив думку щодо задоволення заяви. 

Представники ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

Вознесенського району Миколаївської області ОСОБА 5 проти задоволення заяви подружжя 

ОСОБА 1, ОСОБА 2 не заперечували, повністю підтримали їх позицію, зазначили, що це 

буде відповідати інтересам ОСОБА 8. 

Представник заінтересованої особи – ІНФОРМАЦІЯ 4 районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області в судове засідання не з’явився, надіслав на адресу суду письмову 

заяву про розгляд справи за його відсутності, проти задоволення заяви про усиновлення не 

заперечував. 

Представник заінтересованої особи - Міністерства соціальної політики України в судове 

засідання не з’явився, проте надіслав на адресу суду письмову заяву про розгляд справи за 

його відсутності, заперечував проти задоволення заяви, зазначив, що Мінсоцполітики 

відмовило ОСОБА 1, ОСОБА 2, як кандидатам в усиновлювачі в наданні згоди на 

усиновлення дитини, так як термін дії документів (довідки з поліції чоловіка та жінки, копія 

свідоцтва про шлюб, документ про житло) закінчився відповідно до пункту 78 Порядку, і це 

ті обставини, за наявності яких зазначені особи не можуть бути усиновлювачами. 

Заслухавши пояснення заявників, їх представника, представників заінтересованих осіб, 

дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, суд дійшов до висновку, що 

заявлені вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав. 

За вимогами ч. 3 ст. 12 Цивільно-процесуального кодексу України, кожна сторона повинна 

довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень. 

Згідно з ч. 1 ст. 13 Цивільно-процесуального кодексу України, суд розглядає справи не 

інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених 

нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у 

передбачених цим Кодексом випадках. 

Відповідно до ч. 1 ст. 76 Цивільно-процесуального кодексу України, доказами є будь-які 

дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що 

обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають 

значення для вирішення справи. 



Відповідно до ч. 1 ст. 81 Цивільно-процесуального кодексу України, кожна сторона повинна 

довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, 

крім випадків, встановлених цим Кодексом. 

В рішенні Європейського суду з прав людини від 08.11.2018 року у справі «Печенізький та 

інші проти України» встановлено, що принцип рівності сторін вимагає надання кожній 

стороні розумної можливості представляти свою справу за таких умов, які не ставлять її у 

явно гірше становище порівняно з протилежною стороною. Крім цього, кожній стороні має 

бути забезпечено можливість ознайомитись із зауваженнями або доказами, наданими іншою 

стороною, у тому числі апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження з 

цього приводу. 

Судом встановлено такі факти та відповідні їм правовідносини. 

В судовому засіданні встановлено та не заперечувалося учасниками цивільної справи, що 

заявники - громадяни Італії ОСОБА 1, ОСОБА 2, перебували на обліку кандидатів в 

усиновлювачі в Міністерстві соціальної політики України відповідно до п. п. 33, 36, 37 

Порядку за № ІНФОРМАЦЯ від 21.06.2018року. 

Громадянин Італії ОСОБА 1, ІНФОРМАЦІЯ 7 року народження, має паспорт № 

ІНФОРМАЦІЯ 8  , виданий 18.02.2015 року Міністерством закордонних справ та 

міжнародної кооперації, є уродженцем міста ІНФОРМАЦІЯ 9, місце постійного 

проживання: ІНФОРМАЦІЯ 10. 

Громадянка Італії ОСОБА 2, ІНФОРМАЦІЯ 11 року народження, має паспорт № 

ІНФОРМАЦІЯ 12, виданий ІНФОРМАЦІЯ 13 року Міністерством закордонних справ є 

уродженкою міста ІНФОРМАЦІЯ 14, місце постійного проживання: ІНФОРМАЦІЯ 15. 

Заявники ОСОБА 1 та ОСОБА  2 перебувають у шлюбі з 15 жовтня 2010 року, одружилися в 

місті ІНФОРМАЦІЯ 16. Цей шлюб є першим, спільних дітей у шлюбі вони не мають. 

Подружжя отримало консультацію перед усиновленням, яка включала в собі обговорення 

процесу, витрат, стресових ситуацій і затримок, пов'язаних з міжнародним усиновленням. 

Також були обговорені питання затримок в розвитку, інших особливих потреб, які можуть 

трапитися, коли усиновлюють дитину з іншої країни. 

Згідно із медичним висновком про стан здоров'я від 08.03.2018 року ОСОБА 2 не має хвороб 

фізичного, психічного та неврологічного характеру, які б не дозволяли здійснювати 

усиновлення неповнолітнього ОСОБА 8 вона є здоровою жінкою. 

Згідно із медичним висновком про стан здоров'я від 08.03.2018 року ОСОБА 2 не має хвороб 

фізичного, психічного та неврологічного характеру, які б не дозволяли здійснювати 

усиновлення неповнолітнього ОСОБА 8. Вони не мають інвалідності, мають хороше 

психічне і емоційне здоров'я і не мають жодних інфекційних захворювань. 

За даними Міністерства юстиції Єдина Інформативна Система Судова Картотека (ст. 24 

Закону № 313 від 14.11.2002) довідки № ІНФОРМАЦІЯ 17, № ІНФОРМАЦІЯ 18, відсутня 

інформація кримінального характеру що ОСОБА 2 та ОСОБА 1. 



ОСОБА 2 працює спеціалістом з інформаційної безпеки в компанії « ІНФОРМАЦІЯ 19» з 

03.04.2017 року, доход за останні 6 місяціє складає ІНФОРМАЦІЯ 20 євро, на даний час 

продовжує працювати в дані установі. 

ОСОБА  1 на даний час не працює, йому було визначено компенсацію на момент закінчення 

трудових відносин, але подружжя має стабільний прибуток та може забезпечити родину. 

ОСОБА 2 та ОСОБА 1 мешкає в будинку, що має загальну площу 182,17 квадратних метрів, 

який належить ОСОБА 2. Будинок складається з підземного рівня : гардеробна, винний льох 

та наземного рівня: вітальні, дві прохідні кімнати, дві спальні кімнати, кунню, дві ванні 

кімнати, сходи, балкон, сад. Об’єкт перебуває у відмінному стані. 

На підставі соціального звіту від 27.02.2018 року зробленого соціальною службою 

ІНФОРМАЦІЯ 21, стало відомо, що у житлі по ІНФОРМАЦІЯ 22 в кварталі де є всі 

необхідні установи , в т.ч. школи будь-якого рівня та напрямку, як державні так і приватні 

магазини, спортивні заклади, парки та басейни. Їх житло світле, в кожній кімнаті є вікна, 

балкони по всьому периметру. Житло добре доглянуте, чисте, придатне для проживання в 

ньому однієї дитини чи двох. 

З точки зору психологічного звіту засвідчується, що пара готова до здійснення 

міжнародного усиновлення однієї чи двох дітей віком до 8 років включно будь якої етнічної 

належності. 

Подружжя намагалося втілити у реальність бажання стати батьками, але безрезультатно. 

Думка про усиновлення була загальноприйнятою у них. Подружжя стверджує, що вони не 

відчували відсутність зачаття як травму, ані як обмеження. Так подружжя прийшло до 

висновку про усиновлення, їх члени родини підтримали ОСОБА 2 та ОСОБА 1 у їх намірах. 

Після чого подружжя повністю схвалило вибір прийомного батьківства, подавши заяву на 

визнання їх придатними для національного та міжнародного усиновлення до Суду у справах 

неповнолітніх Риму. 

Подружжя готове усиновити дитину з фізичними вадами, які можна лікувати терапевтично, 

за допомогою хірургічного втручання та проводити реабілітацію, що призведе до повного чи 

часткового зцілення, якщо вони не є патолтологіями, які перешкоджають автономії та 

несумісні з життям дитини, щодо діагнозів та патологій подружжя висловлює готовність 

вивчити та оцінити всі отримані пропозиції усиновлення. 

ОСОБА 2 та ОСОБА 1 мають добрий стан здоров'я. Загальні довідки судової картотеки 

свідчать, що у базі даних судових картотек на ОСОБА 2 та ОСОБА 1 немає. 

Заявники звернулися із заявою про надання висновку про доцільність усиновлення 

вихованця ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Вознесенського 

району Миколаївської обласної ради, ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ 23 року народження, який 

народився в селі ІНФОРМАЦІЯ 24, Україна, що підтверджується свідоцтвом про 

народження ІНФОРМАЦІЯ 25, яке видане ІНФОРМАЦІЯ 4 районним віддлом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області ІНФОРМАЦІЯ 26 року. 

Судом встановлено, що ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ 27 року народження, перебуває на 

первинному обліку служби у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ 28 райдержадміністрації 

Миколаївської області з 06.09.2017 року на підставі листа служби у справах дітей 



ІНФОРМАЦІЯ 29 райдержадміністрації Миколаївської області від 11.01.2019 р. № 

ІНФОРМАЦІЯ 30, має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, що 

підтверджується розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ 31 райдержадміністрації 

Миколаївської від ІНФОРМАЦІЯ 32 № ІНФОРМАЦІЯ 33 «Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, ОСОБА 8» у зв’язку з позбавленням матері 

батьківських прав. 

ОСОБА 9 була позбавлена батьківських прав рішенням ІНФОРМАЦІЯ 34 районного суду 

Миколаївської області від ІНФОРМАЦІЯ 35 р. справа № ІНФОРМАЦІЯ 36, що також 

підтверджується витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

державну реєстрацію народження згідно з частиною першою статті 135 Сімейного Кодексу 

України від 13.12.2016 р. № ІНФОРМАЦІЯ 37, виданим ІНФОРМАЦІЯ 38 районним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області. 

На підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ 39 райдержадміністрації Миколаївської 

області від 16.11.2017 № ІНФОРМАЦІЯ 40 «Про влаштування дитини, позбавленої 

батьківського піклування, ОСОБА  8 на повне державне забезпечення» малолітній 

влаштований до ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату 

Вознесенського району Миколаївської обласної ради. 

Також починаючи з 20.09.2017 року ОСОБА  8 перебуває в службі у справах дітей 

ІНФОРМАЦІЯ 41 райдержадміністрації Миколаївської області на обліку дітей, які 

підлягають усиновленню. 

Відповідно до п.9 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого Постановою КМУ від 08.10.2008 № 

905 складено анкету дитини та примірники направлено до служби у справах дітей 

Миколаївської облдержадміністрації Миколаївської області. 

Станом на 11.01.2019 року, за період перебування дитини в службі у справах дітей 

ІНФОРМАЦІЯ 42 райдержадміністрації Миколаївської області на обліку дітей, які 

підлягають усиновленню громадяни України не виявили бажання усиновити ОСОБА 8, 

взяти під опіку. Служба у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ 42 райдержадміністрації повідомляє, 

що спеціалістами Служби вжито заходів щодо влаштування зазначеної дитини до сімейних 

форм виховання з інформацією про дитину ознайомлено прийомних батьків, батьків- 

вихователів та опікунів Вознесенського району. 

В судовому засіданні встановлено, що службою у справах дітей Миколаївської 

облдержадміністрації Миколаївської області не направлялися кандидати в усиновлювачі для 

знайомства з ОСОБА 8, тому було визначено, що дитина може бути передана на 

усиновлення іноземними громадянами, про що свідчить лист служби у справах дітей 

ІНФОРМАЦІЯ 43 райдержадміністрації Миколаївської області від 11.01.2019р. № 

ІНФОРМАЦІЯ 44. 

Відповідно до чинного законодавства в присутності директора ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальної 

загальноосвітньої школи - інтернату Вознесенського району Миколаївської області ОСОБА 

5 та начальника служби у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ 2 РДА ОСОБА 4, 17.12.2018 року 

відбулося знайомство малолітнього ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ 45 року народження, із 

громадянами Італії ОСОБА 2 та ОСОБА 1 про що був складений відповідний акт про 

знайомство від того ж числа. 



В присутності директора ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату 

Вознесенського району Миколаївської області начальником служби у справах дітей 

ІНФОРМАЦІЯ 2 райдержадміністрації Миколаївської області ОСОБА 4 10.01.2019 року 

проведено бесіду із ОСОБА 8 відносно його усиновлення - громадянами Італії ОСОБА 2 та 

ОСОБА 1. Хлопчик надав згоду на усиновлення про що власноруч написав заяву від 10 

січня 2019 року. 

Також 10.01.2019р. за № ІНФОРМАЦІЯ адміністрація ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Вознесенського району Миколаївської області надала 

згоду на усиновлення вихованця закладу ОСОБА 8 громадянами Італії ОСОБА 2 та ОСОБА 

1. 

Відповідно до акту про невідвідування від 10.01.2019р. № ІНФОРМАЦІЯ  46 за час 

перебування дитини в ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті 

Вознесенського району Миколаївської обласної ради ніхто з близьких родичів долею дитини 

не цікавився, не відвідував, участі у матеріальному забезпеченні та вихованні не приймав 

про що свідчить акт про невідвідування ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальної загальноосвітньої 

школи - інтернату Вознесенського району Миколаївської області від 10.01.2019р. № 

ІНФОРМАЦІЯ 47. 

Судом встановлено і заінтересованими органами перевірено, що малолітній ОСОБА 8 братів 

та сестер не має, які перебувають на обліку для усиновлення, що підтверджується довідкою 

служби у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ 2 райдержадміністрації Миколаївської області від 

11.01.2019 № НФОРМАЦІЯ 47. 

Висновком про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини від 23 листопада 

2018 року, який підписаний головним лікарем КНП «ІНФОРМАЦІЯ 48 РЦПМСД» 

встановлено, що дитина соматично здорова, є інвалідом дитинства, що підтверджується 

медичним висновком від 12.06.2018р. № ІНФОРМАЦІЯ 49, має діагнози: ІНФОРМАЦІЯ 50, 

має III спеціальну групу здоров’я, профілактичні щеплення проведені відповідно до віку. 

Тобто ОСОБА 8 є дитиною, яка страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку 

хвороб, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України (наказ МОЗ від 27.12.2011 

№ 973); 

Заявники в судовому засіданні підтвердили, що ознайомлені зі станом здоров’я дитини та 

наполягають на її усиновленні, вже на даний час ведуть перемовини із лікарями про 

обстеження ОСОБА 8. З правовими наслідками усиновлення кандидати ознайомлені. 

В судовому засіданні встановлено, що між дитиною та заявниками громадянами Італії 

ОСОБА 2 та ОСОБА 1 встановилися доброзичливі та довірливі стосунки. ОСОБА 8 виявив 

бажання проживати разом з заявниками і бажає, щоб вони стали його батьками. 

Заявники мають бажання забезпечити в подальшому відповідні умови для розумового та 

фізичного розвитку дітей. 

Згідно висновку органу опіки та піклування виконавчого комітету ІНФОРМАЦІЯ 2 районної 

Державної Адміністрації Миколаївської області про доцільність усиновлення малолітньої 

дитини ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ 50 року народження № ІНФОРМАЦІЯ 51 від 14.01.2019 

року слідує, що виконавчий комітет ІНФОРМАЦІЯ РДА Миколаївської області, як орган 

опіки і піклування, вважає доцільним усиновлення вихованця ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальної 



загальноосвітньої школи - інтернату Вознесенського району Миколаївської області ОСОБА 

8,  ІНФОРМАЦІЯ 52 року народження та таким, що відповідає інтересам дитини. 

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ 2 РДА Миколаївської області від 03.04.2019 року № 

ІНФОРМАЦІЯ 53, орган опіки та піклування підтримує заяву громадян Італії ОСОБА 1 та 

ОСОБА 2 про усиновлення ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ 54 року народження за умови 

перебування громадян Італії ОСОБА 2 та ОСОБА 1 на обліку кандидатів в усиновлювачі в 

Міністерстві соціальної політики України. 

Встановлено, що на час розгляду справи Міністерство соціальної політики України має 

відомості, що перешкоджають можливості громадянам Італії ОСОБА 1, ОСОБА 2 бути 

усиновлювачами. 

Міністерство соціальної політики не дало згоду на усиновлення громадянам Італії ОСОБА 1, 

ОСОБА 2 дитини - громадянина України ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ 55 року народження, як 

дитини, яка позбавлена батьківського піклування, вихованця ІНФОРМАЦІЯ 3 спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернаті Вознесенського району Миколаївської області. 

Згідно витягу з протоколу № ІНФОРМАЦІЯ 56  на засіданні робочої групи з питань надання 

згоди громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям на 

усиновлення дітей, які проживають в Україні, від 18.02.2019 року комісійно, одноголосно 

було вирішено рекомендувати Мінсоцполітики відмовити у надати згоду на усиновлення 

громадянами Італії ОСОБА 1 та ОСОБА 2. 

В судовому засіданні 14.03.2019 року судом було оголошено перерву за клопотанням 

представника органу опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ 2 райдержадміністрації 

Миколаївської області ОСОБА 4 для з’ясування у зв’язку із відмовою Мінсоцполітики в 

наданні згоди на усиновлення чи перебувають заявники на обліку, як кандидати в 

усиновлювачі. 

01.04.2019 року до канцелярії  Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської 

області електронною поштою з Департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення 

Міністерства соціальної політики надійшов лист (вхідний номер № ІНФОРМАЦІЯ 57), яким 

повідомлено, що на момент розгляду заяви громадян Італії ОСОБА 1 та ОСОБА 2 про 

надання згоди на усиновлення дитини - громадянина України ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ 58 

року народження, строк дії документів (довідки про перевірку на території країни 

проживання фактів наявності чи відсутності судимості заявників, засвідчена нотаріально 

копія документа про шлюб, засвідчена нотаріально копія документа, що підтверджує право 

власності або користування житловим приміщенням) закінчився. 

Відповідно до пункту 78 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.10.2008 № 905 (зі змінами) кандидатам в усиновлювачі може бути 

відмовлено у наданні згоди на усиновлення дитини у разі, коли стали відомі обставини, за 

наявності яких особа не може бути усиновлювачем. 

Відповідно до ст. 69 Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 року 

усиновлення та його скасування регулюються особистим законом дитини та особистим 

законом усиновлювача. Якщо усиновлювач - подружжя, яке не має спільного особистого 

закону, то застосовується право, що визначає правові наслідки шлюбу. 



Здатність особи бути усиновлювачем визначається відповідно до її особистого закону. 

Правові наслідки усиновлення або його припинення визначаються особистим законом 

усиновлювача. 

Нагляд та облік дітей, усиновлених відповідно до положень цієї статті, здійснюються 

відповідно до особистого закону дитини. 

Згідно положень ст. 69 Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 

року усиновлення та його скасування регулюються особистим законом дитини та особистим 

законом усиновлювача. Якщо усиновлювач - подружжя, яке не має спільного особистого 

закону, то застосовується право, що визначає правові наслідки шлюбу. 

Здатність особи бути усиновлювачем визначається відповідно до її особистого закону. 

Правові наслідки усиновлення або його припинення визначаються особистим законом 

усиновлювача. 

Нагляд та облік дітей, усиновлених відповідно до положень цієї статті, здійснюються 

відповідно до особистого закону дитини. 

Відповідно до ст. 3 СК України, сім'я є первинним та основним осередком суспільства. 

Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов'язки.  Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з 

навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших 

поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, 

коли спільно з ними не проживає. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного 

споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що 

не суперечать моральним засадам суспільства. 

Суд, при вирішення питання про усиновлення враховує, вимоги ст. 12 Закону України «Про 

охорону дитинства» від 26.04.2001 року, за якою дитина, батьки або особи, які їх замінюють, 

несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на 

охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від 

виконання батьківських обов'язків відповідно до закону. 

Відповідно до ст. 24 СК України у тримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, забезпечує держава. 

Згідно ч. 3 зазначеної норми діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

повинні бути передані на усиновлення або влаштовані на виховання в сім’ї громадян (під 

опіку чи піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), у будинки дитини, 

дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки-інтернати на повне державне утримання. 

Таким дітям створюються необхідні умови для всебічного і гармонійного розвитку, 

підготовки до самостійного життя та праці. 

Так у усиновлення допускається виключно в інтересах дитини України відповідно до 

закону. 
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Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були 

вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи 

виховання в сім’ї громадян України. 

Часиною 5 ст. 24 СК України визначено, що п орядок передачі дітей на усиновлення, а 

також здійснення контролю за умовами їх проживання і виховання в сім’ях усиновителів 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Як передбачено статтею 3 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 року, яка ратифікована 

Постановою Верховної Ради від 27.02.1991 року, 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 як найкращому забезпеченню інтересів дитини. 

Згідно ст. 6 Конвенції про права дитини, держави-учасниці забезпечують у максимально 

можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини. 

Відповідно до ст. 18 вказаної Конвенції, держави-учасниці докладають всіх можливих 

зусиль до того, щоб забезпечити  визнання  принципу  загальної  та однакової 

відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних 

випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. 

Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування. 

3  метою  гарантування  і  сприяння здійсненню прав, викладених у цій Конвенції, Держави-

учасниці надають батькам і законним  опікунам  належну допомогу у виконанні ними своїх 

обов'язків по вихованню дітей та забезпечують розвиток мережі дитячих установ. 

Стаття 207 Сімейного кодексу України визначає що усиновленням є прийняття 

усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі 

рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 цього Кодексу. Усиновлення 

дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних 

умов її життя. 

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 215 Сімейного кодексу України, облік громадян України, які 

проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дітей, ведеться 

виключно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

усиновлення та захисту прав дітей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Відповідний порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей», від 8 жовтня 2008 р. № 905. 

За змістом статті 31 даного Порядку, облік громадян України, які проживають за межами 

України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, здійснює 

Мінсоцполітики. 

Згідно частини третьої статті 5 СК України, держава забезпечує пріоритет сімейного 

виховання дитини. 

Відповідно до ст. 218 СК України для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона 

досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її усиновлення 
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дається у формі, яка відповідає її віку. Усиновлення провадиться без згоди дитини, якщо 

вона у зв'язку з віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення. 

Пунктом 4 ч.1 ст. 219 СК України усиновлення дитини провадиться  без  згоди батьків, якщо 

вони позбавлені батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється. 

Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона 

перебуває не менш як один рік на обліку у урядовому органі державного управління з 

усиновлення та захисту прав дитини. 

Якщо усиновлювач є родичем дитини або дитина страждає на хворобу, що внесена до 

спеціального переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України, 

усиновлення може бути здійснене до спливу цього строку. 

Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо протягом одного року з моменту взяття її на 

облік у урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини не 

виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти під опіку чи 

піклування до себе в сім'ю. 

Переважне  право  на усиновлення дитини - громадянина України мають іноземці, які є:  1) 

родичами дитини;  2) громадянами держав, з якими Україна уклала договір про надання 

правової допомоги. 

На усиновлення дитини іноземцем потрібна згода урядового органу державного управління 

з усиновлення та захисту прав дитини. 

Урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини направляє в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, запит до Міністерства внутрішніх 

справ України щодо перевірки іноземців, що усиновлюють дитину, яка є громадянином 

України, на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в 

правоохоронних органах інших держав та Генеральному секретаріаті Інтерполу. 

Усиновлення іноземцями проводиться за умови забезпечення дитині прав в обсязі не 

меншому, ніж це встановлено законами України. 

За усиновленою дитиною зберігається громадянство України до досягнення нею 

вісімнадцяти років. Усиновлена дитина має право на збереження своєї національної 

ідентичності відповідно до Конвенції про права дитини, інших міжнародних договорів. 

Згідно ст. 21 Конвенції ООН про права дитини, держави-учасниці які визнають і/чи 

дозволяють існування системи усиновлення, забезпечують, щоб найкращі інтереси дитини 

враховувалися в першочерговому порядку, і вони: 

а) забезпечують, щоб усиновлення дитини дозволяли лише компетентні власті, які 

визначають згідно з застосовуваними законом і процедурами та на підставі всієї інформації, 

що має відношення до справи і достовірна, що усиновлення допустимо з огляду на статус 

дитини щодо батьків, родичів і законних опікунів і що, якщо потрібно, зацікавлені особи 

дали свою усвідомлену згоду на усиновлення на підставі такої консультації, яка може бути 

необхідною; 
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b) визначають, що усиновлення в іншій країні може розглядатися як альтернативний спосіб 

догляду за дитиною, якщо дитина не може бути передана на виховання або в сім'ю, яка 

могла б забезпечити її виховання або усиновлення, і якщо забезпечення якогось придатного 

догляду в країні походження дитини є неможливим; 

с) забезпечують, щоб у випадку усиновлення дитини в іншій країні застосовувалися такі 

самі гарантії і норми, які застосовуються щодо усиновлення всередині країни; 

d) вживають всіх необхідних заходів з метою забезпечення того, щоб у випадку усиновлення 

в іншій країні влаштування дитини не призводило до одержання невиправданих фінансових 

вигод, пов'язаних з цією особою; 

е) сприяють у необхідних випадках досягненню цілей цієї статті шляхом укладення 

двосторонніх і багатосторонніх домовленостей або угод та намагаються на цій підставі 

забезпечити, щоб влаштування дитини в іншій країні здійснювали компетентні власті чи 

органи. 

Згідно приписів ст. 283 СК України, усиновлення іноземцем в Україні дитини, яка є 

громадянином України, здійснюється на загальних підставах. Дитина може бути усиновлена 

іноземцем, якщо протягом одного року з моменту взяття її на облік в Міністерстві 

соціальної політики України не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити 

або взяти під опіку чи піклування до себе в сім'ю. 

Частиною 4 зазначеної норми встановлено, що на усиновлення дитини іноземцями 

потрібна згода Міністерства соціальної політики України. 

Облік іноземних громадян, які бажають усиновити дитину, що проживає в 

Україні відповідно до «Порядку провадження діяльності з усиновлення на здійснення 

нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою КМУ від 

08.10.2008 року за № 905, здійснює Мінсоцполітики України (п. 3 Порядку). 

Відповідно до п. 32 зазначеного Порядку та «Порядку та умов прийому громадян України, 

які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, 

для подання ними справ», який затверджений наказом Мінсоцполітики України 17.11.2011 

року за № 445 та зареєстровано в Мінюсті України 06.12.2011 року за №1406/20144 

визначено механізм прийому громадян України, які проживають за межами України, та 

іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ Міністерству 

соціальної політики України. 

Відповідно до п.п. 7- 9 Порядку № 445 від 17.11.2011 року у разі дотримання вимог, 

визначених в п.п. 33-35 Порядку від за № 905 від 08.10.2008 року справа осіб, які ініціюють 

усиновлення реєструється в книзі реєстрації справ заявників у присутності заявника або 

представника. На заяві ставиться штамп із зазначенням дати та номера реєстрації справи. 

Пунктом 10 Порядку № 445 від 17.11.2011 року передбачено, що після прийняття 

Міністерством рішення про взяття заявника на облік як кандидата в усиновлювачі дані 

про нього заносяться до книги обліку кандидатів в усиновлювачі (додаток 4 до Порядку 

провадження діяльності з усиновлення). 

Порядком за № 905 від 08.10.2008 року (п. 33) регламентовано, що громадяни України, які 

проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, що 
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проживають в Україні, подають до Мінсоцполітики справу, яка складається з певного 

переліку документів, належним чином засвідчених, що мають строк дії, який становить один 

рік (п.35). 

Згідно підпункту 2 п. 42 зазначеного Порядку кандидати в усиновлювачі знімаються з 

обліку також в разі - закінчення строку дії документів (одного з них), зазначених у п.33 

цього Порядку. 

Про зняття з обліку з підстав, зазначених у підпунктах 2-6, 8 цього пункту, кандидати в 

усиновлювачі повідомляються письмово. Інформація про зняття кандидатів в усиновлювачі 

з обліку заноситься до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку 

даних. Кандидати в усиновлювачі, зняті з обліку із зазначених у підпунктах 2-8 цього 

пункту підстав, можуть протягом року з дня зняття з обліку отримати в Мінсоцполітики 

документи, зазначені у підпунктах 2-14 пункту 33 цього Порядку. 

Відповідно до ст. 224 СК України суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини, 

враховує обставини, що мають істотне значення, зокрема: стан здоров'я та матеріальне 

становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, 

ставлення до виховання дитини; мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину; 

мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із 

подружжя подав заяву про усиновлення; взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити 

дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується вже дитиною; особу дитини та 

стан її здоров'я; ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити. 

При дотриманні всіх умов, встановлених цим Кодексом, здатності особи, яка бажає 

усиновити дитину, забезпечити стабільні та гармонійні умови для життя дитини суд 

постановляє рішення, яким оголошує цю особу усиновлювачем дитини. 

Держава здійснює відповідний контроль за усиновленими дітьми, оскільки усиновлення 

іноземцями проводиться за умови забезпечення дитині прав в обсязі не меншому, ніж це 

встановлено законами України. За усиновленою дитиною зберігається громадянство 

України до досягнення нею вісімнадцяти років. Усиновлена дитина має право на збереження 

своєї національної ідентичності відповідно до Конвенції про права дитини, інших 

міжнародних договорів. 

Зі свого боку заявники ОСОБА 1, ОСОБА 2, подали до Міністерства соціальної політики 

України всі необхідні документи і пройшли, передбачені законодавством України 

процедури, тобто взяли на себе певні зобов'язання, які б гарантували збереження 

громадянства дитини до його повноліття, та контроль держави за виконання вимог 

законодавства України та міжнародних договорів щодо захисту інтересів та свобод дитини.   

Суд звертає увагу на ту обставину, що заявники ОСОБА 1, ОСОБА  2 на час: 

-постановлення на облік Мінсоцполітики, (ІНФОРМАЦІЯ 59 року); 

-надання висновку Органу опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ 2 районної державної 

адміністрації Миколаївської області (ІНФОРМАЦІЯ 60 рік); 

-звернення до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області (заява надійшла 

ІНФОРМАЦІЯ 61 року) мали правовий статус кандидатів в усиновлювачі. 



Однак на час розгляду справи в суді цей статус заявники вже втратили, оскільки відповідно 

до п. п. 77 -78 Порядку за № 905 від 08.10.2008 року отримали відмову в наданні згоди на 

усиновлення дитини Мінсоцполітики України (18.02.2019 року протокол № ІНФОРМАЦІЯ 

62), лист повідомлення, заявникам щодо зняття з обліку направлено 22.02.2019 року за № 

ІНФОРМАЦІЯ 63) у зв’язку із тим, що стали відомі обставини, за наявності яких зазначені 

особи не можуть бути усиновлювачами і подальшому були зняті з обліку. 

Доводи заявників та їх представника Калінка-Бондар О.Б. про необізнаність щодо зняття з 

обліку суд сприймає критично, зважаючи на наступне. 

Позаяк усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення 

стабільних та гармонійних умов її життя і є самостійним інститутом сімейного права, 

головним завданням якого є надання дітям-сиротам та дітям, які залишились у силу тих чи 

інших обставин без батьківського піклування, благополучних умов виховання в сім’ї, а 

міждержавне усиновлення є підставою для виникнення сімейних відносин, як юридичного 

акту за участю іноземного громадянина. 

У силу цього акту після усиновлення дитина урівнюється в особистих і майнових правах з 

родичами усиновлювача між якими виникають такі ж права і обов’язки, як між родичами за 

походженням (стаття 232 Сімейного кодексу України). 

Одночасно в силу цього юридичного акту усиновлені втрачають особисті та майнові права і 

звільняються від обов’язків у відношенні до своїх батьків та їх родичів. 

Міждержавне усиновлення в Україні здійснюється тільки за участі Міністерства соціальної 

політики України (далі - Мінсоцполітики). 

Відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону дитинства» - усиновлення дитини, яка 

є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості 

щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України. 

На думку суду заявники - громадяни Італії – ОСОБА 1, ОСОБА 2, зважаючи на усунення 

ними обставин, які стали перепоною для отримання згоди Мінсоцполітики України на 

усиновлення, а саме виготовлення нових документів (довідки з поліції чоловіка та жінки, 

копії свідоцтва про шлюб, документа про житло) фактично відповідали вимогам положень 

статті 211 Сімейного кодексу України, враховуючи також наявність згоди, як дитини, так і 

закладу, вихованцем якого є ОСОБА 8, первісного висновку органу опіки і піклування 

ІНФОРМАЦІЯ 2 РДА. 

Однак суд не може ігнорувати ту обставину, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, як іноземні громадяни 

не перебувають на обліку в Мінсоцполітики України, як кандидати в усиновлювачі, через 

що не мають згоди Мінсоцполітики України, як центрального органу виконавчої влади 

Держави Україна до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав 

дітей, що є суттєвим порушенням процедури усиновлення, передбаченим ч. 4 ст. 283 

Сімейного Кодексу України і визначає умову усиновлення дитини іноземцями- наявність 

згоди зазначеного міністерства. 

Суд вважає, що хоча вирішальне слово з питань усиновлення віднесено законом до 

компетенції суду, але зазначені доводи є суттєвими для відмови у надані згоди на 

усиновлення заявникам, оскільки вони і їх представники несуть відповідальність за надання 

документів і контроль щодо строку їх дії. 



До того ж згідно п 87 Порядку за № 905 від 08.10.2008 року Мінсоцполітики у разі 

позитивного вирішення питання оформляє дозвіл на усиновлення дитини, надсилає його 

разом з поданими документами відповідній консульській установі чи дипломатичному 

представництву України. 

А про відмову у взятті заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та у видачі дозволу на 

усиновлення дитини Мінсоцполітики інформує відповідну консульську установу чи 

дипломатичне представництво України із зазначенням причин та повертає подані 

документи, тобто на даний час заявники не є не тільки кандидатами в усиновлювачі, а 

і подальша процедура усиновлення неможлива. 

З огляду на викладене з урахуванням порушення процедури обліку і погодження 

міждержавного усиновлення, суд не вважає, що наявні всі підстави для задоволення заяви і 

відповідно усиновлення іноземними громадянами ОСОБА 1, ОСОБА  2 малолітнього 

громадянина України ОСОБА 8, ІНФОРМАЦІЯ року народження і що таке усиновлення 

буде законним і відповідатиме інтересам дитини. 

Керуючись ст.ст. 4-5,11-13, 76-83, 141, 259, 263 – 265, 310-314 ЦПК України, суд,  

УХВАЛИВ 

в задоволенні заяви ОСОБА 1, ОСОБА  2 про усиновлення – відмовити. 

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Миколаївського апеляційного 

суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. 

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги 

всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. 

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили 

після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного 

провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками 
апеляційного перегляду. 

 

Повний текст рішення складено 08.04.2019року.  

Суддя: Висоцька Г.А. 

Присяжні:  

Гарбузенко Л.О.  

Ставицька І.О. 


