
 

С украинского на русский 

УКРАЇНА  
Д О В І Р Е Н І С Т Ь  

      Україна, місто Харків, Третє лютого      
двохтисячного _____ року 
      Я, _______ , паспорт _______, виданий _____ 
МВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 
15.01.200__ року, ідентифікаційний номер 
______, яка мешкаю в місті Харкові, вулиця 
_____ будинок № __, квартира № ___, цією 
довіреністю уповноважую громадянина 
Російської Федерації ______, паспорт _____, 
виданий ВВС міста _______ та ________ району 
Белгородської області, __.__.__ року, код 
підрозділу ___, який мешкає  _____, будинок № 
___, подарувати (передати у безоплатну 
власність) громадянці Російської Федерації 
_______, паспорт ______, виданий ВВС міста 
______ та ______ району Белгородської області, 
__.__._____ року, код підрозділу ___, належні 
мені 4/6 (чотири шостих) частину ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ без номеру, що знаходиться  _____  
___ району Белгородської області та 4/6 (чотири 
шостих)  частину ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, що 
знаходиться _____  ______ району 
Белгородської області. 
        Для чого надаю  її право: подавати від мого 
імені заяви, документи,  одержувати будь-які 
довідки та  документи, сплачувати належні з 
мене комунальні та будь-які інші платежі, буди 
моїм представником в відповідних установах та 
організаціях, зареєструвати в Головному 
управлінні Федеральної  реєстрації служби по 
місту ______ та ______ району Бєлгородської 
області з питання державної реєстрації прав 
власності, з питань збору документів, 
необхідних для оформлення договору 
дарування, підписати від мого імені договір 
дарування, всюди замість мене розписуватися 
та виконувати всі інші дії, пов’язані з цим 
дорученням. 
        Ця довіреність ґрунтується на 
попередньому усному договорі сторін, сгідно 
ст.. 244 Цивільного кодексу України між 
представником та особою, яку він представляє.  
        Довіреність видана строком на три роки та 
дійсна по третє лютого  дві тисячі десятого року. 
        Підпис: підпис     
   
        Я, _______, державний нотаріус _____ 
харківської державної нотаріальної контори, 
посвідчую, що наведена вище довіреність 

УКРАИНА 
ДОВЕРЕННОСТЬ 

Украина, город Харьков, третье февраля 
двухтысячного ____ года. 
Я, _______, паспорт ______, выдан _____  ГО ХГУ 
УМВД Украины в Харьковской области 
15.01.200__ года, идентификационный номер 
___, проживающая  в городе Харькове, улица 
_____ дом № ___, квартира № __, настоящей 

доверенностью уполномочиваю  гражданина  

Российской Федерации _____паспорт_______, 

выданный ОВД города _____ и ______ района 

Белгородской области, __.__.___ года, код 

подразделения _, проживающего ______, дом 

№ ___, подарить (передать в собственность 

безвозмездно) гражданке  Российской 

Федерации ______, паспорт _______, выдан 

ОВД города ___ и __ района Белгородской 

области, __.__.____ года, код подразделения 

___, принадлежащих мне 4/6 (четыре шестых) 

доли ЖИЛОГО ДОМА без номера, что 

находится  ________ ___ района Белгородской 

области и 4/6 (четыре шестых) доли 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, что находится  

____  _______района Белгородской области. 

           Для чего предоставляю ей право: 

подавать от моего имени заявления, 

документы, получать любые справки и 

документы, оплачивать принадлежащие  мне 

коммунальные и любые другие платежи, быть 

моим представителем в соответствующих 

учреждениях и организациях, 

зарегистрировать в Главном управлении 

Федеральной регистрации службы по городу 

_______ и _______ района Белгородской 

области по вопросам государственной 

регистрации прав собственности, по вопросам 

сбора документов, необходимых для 

оформления договора дарения, подписывать 

от моего имени договор дарения, повсюду 

вместо меня расписываться и исполнять все 

другие действия, связанные с этим 

поручением. 

     Эта доверенность совершена на основании 

предварительной устной договоренности 

сторон согласно ст. 244 Гражданского кодекса 

Украины между представителем и лицом, 

которое он представляет. 



вчинена _______, котра мешкає в місті Харкові 
вулиця ____ будинок № __ квартира № __, яка 
особисто з’явилася до  мене і відома мені як 
особа, зазначена в цій довіреності, котра 
особисто підписала Ії у моії присутності і 
належним чином підтвердила мені 
оформлення цієї довіреності.  
 
         Зареєстровано в реєстрі за № ____ 
         Стягнуто державного мита: 1,70 грн. 
         ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІУС  - підпис  

Печатка:                       
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЙНИ 

_______Харківська державна нотаріальна 
контора 3 

Герб України 
 
 

   
 

      Доверенность выдана сроком на три года и 

действительна до третьего февраля две тысячи 

десятого года. 
Подпись         подпись     
Я.___________, государственный нотариус ____ 
харьковской государственной нотариальной 
конторы, свидетельствую, что приведенная 
выше доверенность совершена _______, 
которая проживает в городе Харькове улица 
_____ дом № __ квартира  № __, которая 
явилась ко мне лично, и известна как лицо, 
указанная в этой доверенности, которая лично 
подписала ее в моем присутствии и 
надлежащим образом подтвердила мне 
оформление этой доверенности. 
 
Зарегистрировано в реестре за № ___ 
Удержана государственная  пошлина: 1,70 грн. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС - подпись    
 Печать:                          

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ 
_____ Харьковская государственная 

нотариальная контора 3 
Герб Украины 

 

С русского на украинский 

Апелляционный суд Харьковской области город 
_____в площадь ______ 
Ответчик: К. 
Харьковская область, __________ 
 
Возражения на апелляционную жалобу К. на 
решение ______ районного суда Харьковской 
области от __2010 г. 
 
Решением _____ районного суда от ____.2010 г. 
удовлетворены исковые требования 
управления социальной защиты населения 
администрации _____ района о лишении 
родительских прав К. в отношении К.Б., __.2010 
г. 
Решением суда удовлетворены. 
С апелляционной жалобой истицы не согласны 
по следующим основаниям: 
1.Согласно акту обследования жилищно-
бытовых условий, который прилагается к 
апелляционной жалобе, установлено. Что семья 
проживает в доме, состоящем из 3 комнат. 
Однако, в ходе судебного заседания К. и ее 
свекровь К.Н. поясняли, что К. с мужем и 
ребенком проживает в одной комнате, куда 
собирались поставить 2х-ярусную кровать в 
связи с маленькой площадью, чтобы у ребенка 

Апеляційний суд Харківської області місто 
______, площа _________  
Відповідач: К.  
Харківська область, _____________ 
 
Заперечення на апеляційну скаргу К. на рішення 
_____ районного суду Харківської області від 
___.2010 р.  
 
Рішенням ___ районного суду від ___.2010 р. 
задоволені позовні вимоги управління 
соціального захисту населення адміністрації 
_____ району про позбавлення батьківських 
прав К. щодо К. Б., ___.2010 р.  
Рішенням суду задоволені.  
З апеляційною скаргою позивачки не згодні з 
таких підстав:  
1.Согласно акту обстеження житлово-побутових 
умов, що додається до апеляційної скарги, 
встановлено, що сім'я проживає в будинку, що 
складається з 3 кімнат. Однак, в ході судового 
засідання К. та її свекруха К.Н. пояснювали, що 
К. з чоловіком і дитиною проживають в одній 
кімнаті, куди збиралися поставити 2х-ярусне 
ліжко у зв' язку з невеликою площею, щоб у 
дитини було окреме спальне місце. Постійного 
доходу вони не мають, оскільки чоловік 



было отдельное спальное место. Постоянного 
дохода они не имеют, так как муж официально 
не трудоустроен, занимается подработками. К. 
также работы не имеет, фактически она не 
может должным образом материально 
обеспечить несовершеннолетнего ребенка, 
учитывая также, что летом 2010 года у К. 
родился еще один ребенок. Также из акта 
обследования следует, что дочь Т., ___ года 
рождения (согласно справки ____ ЦРБ), не 
проживает со своими родителями, что также 
характеризует ответчицу как безответственную 
мать, которая не выполняет свои родительские 
обязанности и даже не знает, где в настоящее 
время находится ее дочь. 
2. Во исполнение ФЗ России «Об актах 
гражданского состояния» свидетельство, 
необходимое для дальнейшего устройства 
ребенка в семью, или интернатное учреждение, 
можно оформить при наличии свидетеля, 
принимающего роды и справки заверенной 
врачом о прошедших родах на дому. 
Объяснение К., что у нее не было паспорта для 
оформления свидетельства о рождении, не 
является уважительной причиной, так как 
зарегистрировать ребенка можно и без него. 
В соответствии со ст. 144 СК родители обязаны 
безотлагательно, не позднее одного месяца со 
дня рождения ребенка, зарегистрировать 
рождение ребенка в государственном органе 
регистрации актов гражданского состояния. 
Невыполнение этой обязанности является 
основанием для наложения на них 
ответственности, установленной законом. 
3. В силу ст. 153 СК Украины мать, отец и 
ребенок имеют право на беспрепятственное 
общение, в частности, если кто-то из них 
находится в чрезвычайной ситуации (больнице, 
месте задержания и лишения свободы и т.п.). В 
период задержания К. знала, что ребенок 
находится в городе ______, давала письменные 
показания сотруднику _____ милиции 
____.2006 г. Отбывала наказание К. в колонии 
общего режима, т.е. ограничений в переписке, 
обмене информацией не было. За два года и 
шесть месяцев она не сделала запрос о ребенке 
ни в одну инстанцию. В суд предоставлены 
письменные отчеты всех детских интернатных 
учреждений Белгородской области, ____ 
районной больницы, милиции города _____ и 
______ района, что обращений со стороны К. не 
поступало. К. полностью самоустранилась от 
участия в жизни не только К.Б., но и других 
детей. 

офіційно не працевлаштований, займається 
підробітками. К. також роботи не має, фактично 
вона не може належним чином матеріально 
забезпечити неповнолітньої дитини, 
враховуючи також, що влітку 2010 року у К. 
народилася ще одна дитина. Також з акта 
обстеження находить, що дочка Т., ____ року 
народження (згідно довідки ___ ЦРЛ), не 
проживає зі своїми батьками, що також 
характеризує відповідачку як безвідповідальну 
мати, яка не виконує свої батьківські обов’язки і 
навіть не знає, де в даний час знаходиться її 
дочка.  
2. На виконання ФЗ Росії «Про акти 
громадянського стану» свідоцтво, необхідне 
для подальшого влаштування дитини у сім’ю, 
або інтернатний заклад, можна оформити за 
наявності свідка, що приймав пологи, і довідки, 
завіреної лікарем про пологи, які одбулися на 
дому. Пояснення К., що у неї не було паспорта 
для оформлення свідоцтва про народження, не 
є поважною причиною, бо зареєструвати 
дитину можна і без нього. Відповідно до ст. 144 
СК батьки обов’язані невідкладно, не пізніше 
одного місяця від дня народження дитини, 
зареєструвати народження дитини в 
державному органі реєстрації актів цивільного 
стану. Невиконання цього обов’язку є підставою 
для накладення на них відповідальності, 
встановленої законом.  
3. З огляду на ст. 153 СК України, мати, батько та 
дитина мають право на безперешкодне 
спілкування, зокрема якщо хтось з них 
перебуває у надзвичайній ситуації (у лікарні, 
місці затримання та позбавлення волі тощо). У 
період затримання К. знала, що дитина 
перебуває в місті _____, давала письмові 
свідчення співробітнику ______ міліції 
____.2006 р. Відбувала покарання К. в колонії 
загального режиму, тобто обмежень у 
листуванні, обміні інформацією не було. За два 
роки і шість місяців вона не зробила запит про 
дитину в жодну інстанцію. До суду надані 
письмові звіти всіх дитячих інтернатних установ 
Бєлгородської області, ______ районної лікарні, 
міліції міста ______ та _______ району, що 
звернень з боку К. не надходило. К. повністю 
самоусунулася від участі в житті не тільки К.Б,, 
але й інших дітей.  
Згідно з довідкою УФСІН Росії у Чуваській 
республіці - Чувашії від ___.2009 року № ___ 
встановлено, що К. звільнена після відбуття 
терміну покарання ___.2009 року. З зазначеного 
періоду пройшло вже 2 роки і один місяць. За 



Согласно справке УФСИН России по Чувашской 
республике – Чувашии от ____.2009 года № __ 
установлено, что К. освобождена по отбытии 
срока наказания ____.2009 года. С указанного 
периода прошло уже 2 года и один месяц. За 
указанный период гражданка К. так ни разу и не 
обратилась в орган опеки и попечительства для 
организации ей встреч с сыном, даже ни разу 
не поинтересовалась его здоровьем и 
условиями, в которых ребенок сейчас 
проживает. 
В службу по делам детей ____ района гр. К. 
обратилась с просьбой оказать воздействие в 
возвращении ей ребенка только ___.2010 г. 
после того, как управлением социальной 
защиты населения администрации ____ района 
Белгородской области было подано исковое 
заявление о лишении родительских прав и 
была проведена подготовка по данному 
гражданскому делу. То есть в течение года 
после освобождения К. не интересовалась 
судьбой сына, а даже после разъяснения ей 
прав и обязанностей, дальнейших действий с ее 
стороны не последовало. Гражданский процесс 
по лишению родительских прав начался в ___ 
2010 года. На всех заседаниях суд указывал 
ответчице на то, что матери необходимо 
общаться с ребенком, налаживать с ним 
контакт. Но ни одной посылки, ни одного 
подарка или сообщения К.Б. матерью не 
передавалось, не говоря уже о встрече с ним. 
Практически 4 года К.Б. воспитывается в 
приемной семье А., считая приемных 
родителей своими родными. У ребенка 
имеются все необходимые условия для 
нормального развития, воспитания и обучения. 
Мальчик растет очень общительным, 
жизнерадостным, так как окружен заботой, 
настоящей родительской любовью, вниманием 
со стороны близких. 
В соответствии с вышесказанным, управление 
социальной защиты населения администрации 
____ района считает доводы, приведенные в 
апелляционной жалобе, не обоснованными и 
не соответствующими законодательству. 
На основании изложенного 
прошу суд 
Указанное решение суда первой инстанции 
оставить без изменения, а апелляционную 
жалобу К. без удовлетворения. 
Начальник управления социальной защиты 
населения /подпись/  

зазначений період громадянка К. так жодного 
разу і не звернулася до органу опіки і 
піклування для організації їй зустріч з сином, 
навіть жодного разу не поцікавилася його 
здоров’ям та умовами, в яких дитина зараз 
проживає.  
До служби у справах дітей _____ району гр. К. 
звернулася з проханням допомогти в 
поверненні їй дитини тільки __.2010 р. після 
того, як управлінням соціального захисту 
населення адміністрації _____ району 
Бєлгородської області було подано позовну 
заяву про позбавлення батьківських прав і 
проведено підготовку по цій цивільній справі. 
Тобто протягом року після звільнення К. не 
цікавилася долею сина, а навіть після 
роз’яснення їй прав та обов’язків, подальших 
дій з її боку не було. Цивільний процес щодо 
позбавлення батьківських прав почався в ____ 
2010 року. На всіх засіданнях суд вказував 
відповідачці на те, що матері необхідно 
спілкуватися з дитиною, налагоджувати з нею 
контакт. Але ані жодної посилки, жодного 
подарунка або повідомлення К.Б, мати не 
передавала, не кажучи вже про зустріч з ним. 
Практично 4 роки К.Б. виховується в прийомній 
сім’ї А., вважаючи прийомних батьків своїми 
рідними. У дитини є всі необхідні умови для 
нормального розвитку, виховання і навчання. 
Хлопчик росте дуже товариським, 
життєрадісним, тому що оточений турботою, 
справжньою батьківською любов’ю, увагою з 
боку близьких. У відповідності з вищесказаним, 
управління соціального захисту населення 
адміністрації ____ району вважає доводи, 
наведені в апеляційній скарзі, не 
обгрунтованими і не відповідають 
законодавству.  
На підставі викладеного  
прошу суд  

зазначене рішення суду першої інстанції 

залишити без зміни, а апеляційну скаргу К. без 

задоволення. 

 Начальник управління соціального захисту 

населення / підпис /  

 


