
Wniosek należy wypełnić  w języku polskim, chyba że nie ma takiej możliwości 

3aKaa noBHHHa 6yri4 3anc:m-1eHa r10-110./IbCbK14, RKW,0 Hemae TaKoT MOW114BOCTi 

T9SLItha: dnia /porra 	  2022r. 

Sąd Rejonowy 44 	su  sae  
pails:x*44 cyA y BpecHi 

III Wydział  Rodzinny i Nieletnich 

III BipAin CiMeHlĄ  Ta 10BeHanbHmil 

Ul. Jana Pawła II 44 

• 2iG— Li CO -(A2j,Si4 cliOu 

Wnioskodawca — kandydat na opiekuna tymczasowego 

3aRBHHK-KaHAVI1ą<IT Ha TI1M4acOBI4 oniKyH 

Imię, nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI): 

ImiK, npi3s4ui,e (ApyKoBamimm ni-repamm): 

Miejsce zamieszkania (pobytu) (DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Micu,e npoxiviBaHHH (npoKmBaHHH) (ApyKoaammni niTepanmi) 

E-mail /EneicrpoHHa now-ra  

Numer telefonu /Homep TeneckoHy 

Numer PESEL kandydata (jeśli został  nadany) Homep PESEL Kamivia-ra (nKui,o Bil-I 6yB HaAaH11i.1) 

Numer i seria dokumentu tożsamości /paszportu kandydata na opiekuna 

Homep i cepig nocsim-iem-in oco6i4 /nacnopra Kaiip,rmara B onixyHvi 

Data urodzenia kandydata J gara HapogHeHHe Hammara 
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Dotyczy małoletniego: Cr0cy6-rbca HenosmoniTra;oro: 

Imię  i nazwisko dziecka (DRUKOWANYMI LITERAMO/Im'a Ta ripiasmui,e Amnimm (APYKosammmm 
ntrepamm): 

Miejsce zamieszkania (pobytu) dziecka/ Mice npommaaMiia (npomoisamma) Ammimm: 

, 

Imiona i nazwiska rodziców dziecka i nazwisko rodowe matki (lub informacja, że nie są  one znane)/ , 

Imema Ta npi38mu8 6aTbK18 ili1ri4H11 Ta poAose  INN  maTepi (a6o imc)opmauia npo Te, LLĘO BOHN He 
aiAomi) : 

Data i miejsce urodzenia dziecka (DRUKOWANYMI LITERAMI) / AaTa i micge Hapop,›KeHHa AVITIIHN 

(aPYKOBaHNM14 niTepamm): 

Płeć  dziecka /  Cram  Arrnimm: kobieta (acimica/F) mężczyzna (HonosiK/M) 

Rodzaj oraz seria i numer dokumentu, stanowiącego podstawę  przekroczenia granicy przez 

małoletniego, jeżeli występuje /  Tim,  cepigi Ta Homep AoKymeHra,  wit,  e niAcTasoio DflR nepenmy 

Kopmmy HenosmaniTHim, AKI.140 e: 

Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy 

3ansa npo acTaHosneHm Tmwłacosoro oniKyma AnA t4enostionimboro rpoma,gammlia Ykpabui 

Wnoszę  o ustanowienie mnie opiekunem tymczasowym małoletniego obywatela Ukrainy, 

flpOWy (1100 BCTaH01311aHH51 mama TI1M4aCOEIMM oniKyHom HerlOBHCOITHbOr0 rpomaARHHHa YKpaTHH  

(imię  i nazwisko dziecka) (im' Ta npiasww,e AkrrmHH) 
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płci męskiej/ żeńskiej * Liono 	bKiblogi*l , urodzonego w dniu/ HapopKeHoro B elib 

 	miejscowości/ B ceni . 	  

	 , syna/ córki * (imię  i nazwisko ojca)/ ckiii/AoLiKa * (imin 6aTbKa) 

oraz (imię  i nazwisko oraz nazwisko rodowe matki) i (imin Ta npi33ww,e maTepi) 

Uzasadnienie/ 06rpywryawinn 

Małoletni obywatel Ukrainy (imię  i nazwisko dziecka) HenomoniTHiti rpoman,HHHH YKpaTHIĄ  

ecoTruiri) 	  , płci męskiej/ żeńskiej  * Lion° 	/ milioLii*  w dniu 	/a 

AeHb 	 przybył  do Polski wraz z (kim dorosłym, jaka to rodzina dla dziecka) /npkiTxa3 ąo 

nOilbW,i pa3om 3 (xTo pppocniiri,  Rica  dn./tin tanR p,14Tr4m,4) 	  

Dziecko przyjechało do Polski bez rodziców, bo gl,IĄTPIHB npkiixana ąo rlonbu.ki 6e3 6aTbKiB, 6o 

1*niepotrzebne skreślić/ Henorpi6Hi (314KpeCJWITII 
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Matka dziecka nie żyje./ Matka dziecka żyje i przebywa w Ukrainie (innym państwie), nie może 

sprawować  opieki nad dzieckiem, bo */ MaTm pirkiHm riomepila./  Man,'  AI1T11FM m48e i npommaae B 

YKpaTHi 	pgpmaai), He mome 3,13ACHK,BaTI4 onimy Hap, /414T14.14010, Tomy u.4o* 

Ojciec dziecka nie żyje/ nieznany/ Ojciec dziecka żyje przebywa w Ukrainie (innym państwie), nie 

może sprawować  opieki nad dzieckiem, bo* /EaTbKo p,t4714H14 mepramil / Heaipomo / 6aTbKO 4frITI1H14 

MI4B14171 i nepe6yeae B YKpBTHi 	pepwaai), He mowe apiilcHtosarm onixy  Haig  ANT111-1010, Tomy u.ko* 

Nie mam kontaktu z ojcem/matką  dziecka *. /1/ meHe Hemae KoHraFcry 3 6aTbKom / maripiio Awn4H14*. 

Mam kontakt z matką/ ojcem dziecka . Kontaktujemy się  (telefonicznie, przez internet, jak często)* 

/Y meHe e 30330K 3 maripito / 6aTbKOM  ANTHEM  . NAM asenyemoca (no TeneekoHy, Hepea 1HTepHeT, AK 

Hacro)* 	  

Opiekuje się  (imię  i nazwisko dziecka) alorrisigae 	A11114H11) 	  od 

dnia/ 3 AHA 	  . Jestem dla dziecka rodziną  — (opisać  jaką)/F1  AAA  /4117111114 

4 



(onvicani sKy) 	  

Dziecko przebywa pod moją  opieką, bo / ,ANTNHa 3HaX000,11Tbal  nip mom  oniKoto, Tomy ŁLĘO 

/ Dziecko jest dla mnie osobą  obcą, ale opiekuje się  nim, bo (np. jestem przyjacielem, sąsiadem 

rodziców)* / ,L1,14TwHa xvisi meHe 	arm  nhoylocsi npo Hboro, Tomy 1.4o (HanpwKnap, i ppyr, cycip 

6aTbKiB)* 

Znam dziecko znam od 	lat, matkę  dziecka od 	lat, a ojca dziecka od 	 lat. 

3HatO ANTNEN 3 	pOKiB, MTM APITI4H14 Bip 	pOKiB, i 6aTbK0 ANTNHI1 BO, 	 pOKiB.) 

Nie jest mi wiadome, czy w Polsce przebywają  członkowie rodziny dziecka/ W Polsce przebywają  

następujący członkowie rodziny dziecka: imiona i nazwiska tych osób, gdzie przebywają, jaka to 

rodzina) *. A He 3Haio, 4N 6 B F10.11bW,i LuieHm cim'TANTI4HW Y 110./IbW,i E TaKi LuieHm cim'T 	imeHa 

Ta npiumw,a TNX mopkeil, pe BOHN nepe6yBaKyrb, FIKa BOHN CirsAIR) *. 
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Pod moją  opieką  aktualnie jest  /nip, mom  onixolo s isaHmil LlaC 3HaX0AHTbril 	 (liczba) 

małoletnich dzieci /(HHcrio) HenosHoniTHix 	4Hcrii, w tym B Tomy 	(liczba)/ (Luic.no) 

obywateli Ukrainy w wieku / rpoMaAsHii YxpaYmin RiKOM 	  
• 

oraz/ i 	 (liczba) moich własnych dzieciffimcno) moTx snacHmx 

Mamy zapewnione mieszkanie (np. u osoby prywatnej, przez gminę, mieszkanie jest wynajmowane). 

Y HaC 6 ssampa (Hanpicuiap 3 nplisamoio oco6olo, HaAaHa myHiumnaniTerom, Mil opeHAysami 

ssapTripy). Tak/Nie*  TaK / Hi*  

Aktualnie mam środki na utrzymanie / B 1ąaHil iac y meHe e KOWTI4 Ha yrprimaHHR / 

Tak/Nie*  Tait / Hi 

W Polsce przebywam od /Y flOilbW,i nepe6ysaio Blą 	  

Mój stan zdrowia jest dobry/  Moe  apppoa's xopowe / Przewlekle choruję  na*  XpoHiHHo xsopito*  
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Nie byłem karany za przestępstwo/ Byłem karani za* R He 6ye noRapaHmiA 3a 3/10414H / i 6ye 

noRapaHmil 3a* 	  (kiedy)  (Komi) 	  

Mam pełną  zdolność  do czynności prawnych/ R mato noeHy LAMBirlbHY Aie3AaTHicTb Tak/Nie* Tai< /Hi 

Oświadczam, że nie bytem pozbawiony praw rodzicielskich oraz nie nadużywam alkoholu ani 

środków odurzających. 

R 3a116/1M0, W,0 l He 6ye no36aef1eHmil 6aTbKiBCblaiX npae, R He 3/1013>K101Ba1O ankoronem a6o 

HapKOTM4HtiMk1 3aco6amm. 

Chcę  i mam możliwość  być  opiekunem tymczasowym dla (imię  i nazwisko dziecka) R  Roily  i  malt)  

mmtuimeicTb 6yTt4 -134MilaCOBL.1M oniRyHom (im's Ta npimatitge roTt4H14). 	  

	  reprezentować  dziecko oraz sprawować  pieczę  nad jego osobą  i 

majątkiem. /ripeACTaBAFIT14 AtiTIIHy i 310,iliCHIOBaTIĄ  onucy Hap, floro oco6ticTicTto i mal4Hom. 

Jeśli dziecko jest pod opieką  osoby innej niż  wnioskodawca: 

Aktualnie dziecko przebywa pod opieką  (imię  i nazwisko tej osoby) 	  

zamieszkałej (adres). 	 Jest to 

rodzina (jaka) 	  dla dziecka /jest to osoba obca dla dziecka*. 

FIKW,0 pktimiia nepe6yBae nip onikoio J110p,P1H14, EcippiHHOT 8Ęq 3aFIEsHmKa: 

B pailkiri Ltac AliT111-la nepe6yeae nĘą  onixoto (im's Ta npi3et1w,e WET fitop,t4Hti) 

	  HaceneHor (appeca). 	  1J,e cim'm 
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(Rica) 	  AAR PITHHH momHa kiyma IDTMI PITI*111* . 

Posługuję  się  językiem polskim w mciwie i piśmie/ Nie znam w ogóle języka polskiego/ 

Rozumiem po polsku ale nie mówię/ Mówię  po polsku ale nie czytam (nie piszę)*. 

p03MOBABIO i niiwy 110/1bCbK010. 110-r1011bCbKH R narani He 3Hato/ r10-110/1bCbK101 po3ymiio ane A He 

roeopio / roeoplo r10-r1011bCbKH me R He imralo (He niiwy)*.  

Podpis  / [limn  

Załączniki 

- kserokopia paszportu dziecka i opiekuna w tym strony z datą  wjazdu do Polski 

- inne: np. kserokopia aktu urodzenia dziecka i kandydata na opiekuna, kserokopia karty pobytu, 

zaświadczenia o zameldowaniu 

BKnax4eHHA 

- KcepoKonisi nacnopTa AHTHHH Ta oniKyHa, B1c/1104a10414 cropiHKy 3 /lam° eir3p,y B 110J1bWIY 

- iHWi: HanpmKna,4, xcepoKonin CBiAOLI,TBa npo HapopKeHm APITHHH Ta KaHAtiAaTa B oniKym, 

KcepoxoniR Kam nepe6yeaHHFI,  CB*  u,Taa lipo peec-rpa 4110 
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Oświadczenie 
Oświadczenie w trybie  art.  25 ust. 10a ustawy z 
dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa 
UWAGA: PODPISUJESZ, GDY PO PRZECZYTANIU 
OBJAŚNIEŃ  NA DOLE JESTEŚ  ABSOLUTNIE 
PEWNY, ŻE SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMOGI Z 
PUNKTÓW 1-S. 

Świadomy/ świadoma*  odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia, która 
wynika z  art.  233 § 1 Kodeksu karnego : „Kto 
składając zeznanie mające stużyć  za dowód w 
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę  lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8", 
oświadczam, że: 
1) mam pełną  zdolność  do czynności prawnych, 
2) nie zostałem/zostałam* 
pozbawiony/pozbawiona*  władzy rodzicielskiej, 
3) nie zostałem/zostałam*  
pozbawiony/pozbawiona* praw publicznych, 
4) nie zostalem/zostałam*  skazana/ skazany*  za 
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub 
obyczajności ani za umyślne przestępstwo z 
użyciem przemocy wobec osoby ani przestępstwo 
popełnione na szkodę  małoletniego lub we 
współdziałaniu z nim, 
5) nie orzeczono w stosunku do mnie zakazu 
prowadzenia działalności związanej z 
wychowywaniem, leczeniem, edukacją  
małoletnich lub opieką  nad nimi ani obowiązku 
powstrzymywania się  od przebywania w 

• określonych środowiskach lub miejscach, ani 
zakazu kontaktowania się  z określonymi osobami 
lub zakazu opuszczania określonego miejsca 
pobytu bez zgody sądu 

Aeknapauin 
lleKnapau,iR siAnoBiAHo AO CT. 25 pawl,. 10a 3akoHy npo 
Hap,amtn ppnomoni rpomapsHam YKpaTmei y 313tR3Ky 3i 

36p0AHMM KOHCOniKTOM Ha TepriTopTi u,ieT pkepwaski siią  
12 6epe3iin 2022 poky. 
BARVIIIBO: B1.1 nuAnmcy€TE u,io AEK/IAPAU,110 JUl WE, 
3KI140 mum Toro, AK  Bil  rIP0411TAAPI BC! 

110ACHEHHA HPOKLIE,  Bil  ABC01110THO BrIEBHEHI, W,0 
BPI BIAT1OBIRAETE YCIM stimorAm Y flYHKTAX 1-5. 

YcBi1ą0M/11010411*  KpriMiHanbHy BiAnoBiAanbHICTb 3a 
noptaHHR HenpaspisoT iHstOpMaLkii, uo min/nine 3i CT. 
233 § 1 KpliMiHailbH0r0 Kop4escy: 	xTO Aalo4t4 
noka3aHHn Ann BHKOpPICTaHHfl B FIKOCTi AOKa3y B 
cyppsomy a6o iHwomy nposappmeHHi, 111,0 sep,eTbcs 
siAnosipsHo pp 3aKoHy, Haronowye Henpaspy a6o 
nprixosye npaspy, nip,nnrae nokapaHmo y BlirnnAi 
no36asneHHn BOni CTOOKOM BIA 6 MiCALkiB AO 8 pOKiBD, 

3anensto, w,o 
1) A n013HiCTIO AlemaTH4/p,ie3AaTHa, 
2) n He 6y8/He 6yna*  no36asneHtiNno36asneHa*  
6aTbKiBCbKHx nosHosasceHb, 
3) n He 6ys/He 6yna*  no36asneHr1ti/no36asneHa*  
ny6nitiHHX npas, 
4) s He 6y3/He 6yna* 3acypkeHt4/3acypkeHa* 3a 
3.0101411H npoTti cTaTesoT cso6oAri 4;1 npticToli'HocTi, a6o 
3a ymricHmil 3/101.0111, nOB'S3aHHii 3 HaCHnbCTBOm npoTti 
oco6m, a6o 3n04HH, B4HHeHI4i Ha  WKOPY  
HenosHoniTHbomy 4H y cnisnpauj 3 HHM, 

5) memi He 3a6op0Hnni43ailman1cn AiRnbHiCTIO, 
n08's3aH0n0 3 BHX08aHHRM, IliKyBaHHaM, HaBHaHHnm LUti 
Aornnp,om 3a HenosHoniTHimm, a6o He 3o6os'n3ant4 
YTP1MyBaTt4CR sip, nepe6ysamHs s nesHomy cepepo8t4w,i 

MiCU,RX, a6o He 3a6opoHnnt4 meHi KoHraKrysani 3 
nesiimmti oco6amm, a6o meHi He 3a6opoHnnti 3antiwan1 
soHspeTHe mic4e nepe6ysaHms 6e3 3ropi cYAY  

   

dnia/AaTa 

 

(podpis) (po36ipn il niArmc — npi3siiw,e Ta im'n) 

GDY MASZ WĄTPLIWOŚCI, CZY 
ŚPEŁNIASZ WSZYSTKIE POWYŻSZE 
WYMOGI, PODPISUJESZ TYLKO 
OŚWIADCZENIE PONIŻEJ: 
Nie jestem pewny/pewna, czy 
spełniam wszystkie powyższe 
wymogi i stosowne oświadczenie 
złożę  na rozprawie. 

AKI140 Bil MAETE CYMHIBM, U40 Bil BIA110BIAAETE YCIM BHUIE 
TIEPEPAXOBAHMM IDIMOrAM, Bil ruAnricyeTE ANUJE ASUIAPAW10 

A He snesHeHri, wp n siAnosimio Kim s11I1e3a3Ha4eHtim swmoram, 
Tomy BiAnoBiAHy 3anBy n BHecy Ha cyppsomy 3aciAaHHI. 
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Objaśnienia 
Pełną  zdolność  do czynności 
prawnych ma osoba pełnoletnia, 
która nie została 
1) ubezwłasnowolniona 
orzeczeniem sądowym i może we 
własnym imieniu, bez niczyjej 

zgody na przykład głosować  w 
wyborach, złożyć  wniosek o 
paszport, podpisać  umowę  o 

pracę, umowę  pożyczki. 
2) Pozbawienie władzy 
rodzicielskiej (potocznie praw 
rodzicielskich) w Polsce i w 
Ukrainie następuje wyłącznie na 
podstawie prawomocnego 
orzeczenia Sądu (może się  
zdarzyć, że takie rozstrzygnięcie 
będzie w orzeczeniu 

rozwodowym). 
JEŚLI JESTEŚ  OSOBA NIEKARANĄ  
SĄDOWNIE (W UKRAINIE, W 
POLSCE, W INNYM KRAJU) ZA 
PRZESTĘPSTWO 	WYROKIEM 
SADU KARNEGO NA PEWNO 
SPEŁNIASZ WARUNKI OPISANE W 
PUNKTACH 3, 4 i S. NIE MUSISZ 
CZYTAĆ 	OBJAŚNIEŃ 	W 
PONIŻSZYCH PUNKTACH. 
JEŚLI BYŁEŚ  KARANY SĄDOWNIE 
ZA PRZESTĘPSTWO, KONIECZNIE 
PRZECZYTAJ 	OBJAŚNIENIA 
PONIŻEJ I ZASTANÓW SIĘ, CZY 
DOTYCZĄ  ONE CIEBIE. JEŚLI MASZ 
WĄTPLIWOŚCI NAPISZ, ŻE 
OŚWIADCZENIE ZŁOŻYSZ NA 
ROZPRAWIE, A SĘDZIA ZADA CI 
DODATKOWE PYTANIA I 
BĘDZIESZ MÓGŁ  WYJAŚNIĆ. 
3) Pozbawienie 	praw 
publicznych w Polsce jest 
orzekane 	za 	niektóre 
przestępstwa wyrokiem sądu 
karnego, obok kary pozbawienia 
wolności. Jego skutkiem jest 
między innymi : utrata prawa do 
głosowania i kandydowania w 
wyborach, prawa do pełnienia 
funkcji w sądzie i instytucjach 
państwowych, 	pozbawienie 
stopnia wojskowego, orderów. 
Ukraiński kodeks karny przewiduje 
podobny środek orzekany 
wyrokiem sądu karnego — karę  
dodatkową  pozbawienia stopnia 
wojskowego, stopnia specjalnego, 

nORCHeHHR 

1) 110BHOMTHR oco6a, fiKa He sm3HaH8 HeAiE3(0,aTHOIO 3a piweHHsm 
WAY, Mae nosy ple3p,amicr,  i  mosce BĘq C801-0 imeHi 6e3 41lekb 31-0,414, 

HanpmknaA, ronocysaTH Ha sH6opax, no,saTH 3assy Ha oTpHmaHms 
saKoprkoHHorP nacnopTa, pumas Tpypossii Aorosip, Aorosipr103NKH. 

2) f1036aBfleHHB 6aTbKiBCbKNX (108HOBBNCeHb (p03MOBHO - 
63TbKitSCIDKNX npas) y nO/IbWEi  Ta  YxpaTHi ei46yseeTbal /Ime Ha niAcTael 
OCT3TO4HOT yxsam cyagy (name CTBTMCS, Wp Take piweHHH 6y,qe 
npmrsorro s yxsani npo p03ipBaHHR wmo6y). 

5IKW,0 811 HE  SWIM  110KAPAHI Y CYAI (B YKPATHI, nonbw,i, B IHWIti 
KPATHI) 3A 3/10411H 3A BHPOKOM KPHMIHAJIbH0r0 CYAY, Bil 
06013113K0 siAnompAen YMOBAM, 01114CAHHM B flYHKTAX 3,4, 
5. BAM HE rIOTPISHO LIHTATH rIOACHEHHA Y rIYHKTAX HHNNE.  
HMO  BH mum flOKAPAHI Y CYAI, 05013113K080 11PO9HTAIITE 
rIOFICHEHH51 HH)KtiE TA rIOMIPKYFITE, LIH BOHM CTOCYI0Tbal BAC. 
1KLU,0 Y BAC e CYMHIBH, HAIIHWITb, 1.140 Bil BHECETE 3AfIBY HA 

CYAOBOMY 3ACIAAHHI, CYAAR 3AAACTb BAM AOAATKOBI 
3AIIHTAHHFI I Bil 3MOMETE  LE  rIPORCHHTH. 

3) Y nO/IbLU,i no36asneHHH ny6ni4s-six npas 3a AesKi 3/104141411 

BHHOCNTbCFI BNOOKOM KpmmiHanbHoro cyp,y, nopsA i3 BWOOKOM 

no36aBfleHHA 	ROM HaCJII,C4K14 BK11104a1OTE sTpaTy npaBa 
ronocysaTs Ta 6yTs o6paHmm, npasa 1311KOHyBaTN 4))/HKU,IT B cyirki Ta 

Aepmaemix yaaHosax, n036aeneHHR BitiCbK0130r0 3BaHH5I Ta 
KprimiHanbmim Hoirokcom YHpaTHH nepe46a4eHo aHanorigHmil 
AKNA rION3Ha4aeTbal BNOOKOM KONMIHB/11)H0r0 cy,Ay - AckAm-lose 

noKapaHHa y 1314171RAi no36asneHHA BikbK0B0r0 3BaHH3, cneu,ianbHoro 
3BBHHFI, 3BaHHA, 414Hy 4N KsanktiiKaujilHoro Knacy. Ango cy,ą  npli3Ha4ms 

Bam  Take  Aop4aTKose noKapaHHs, 1314, AmosipHo, He eixtriosiAaeTe 
BNMO3i nywry Aemapagii. 
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stopnia, stopnia lub klasy 

kwalifikacyjnej. Jeżeli taką  karę  
dodatkową  sąd orzekł  w stosunku 

do Ciebie, prawdopodobnie nie 

spełniasz wymogu z punktu 3) 

oświadczenia. 

4) Przestępstwa przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności 

w Polsce i w Ukrainie to na 

przykład 	zgwałcenie 	i 

wymuszenie innych czynności 

seksualnych, kontakty seksualne z 

osobą  małoletnią  poniżej 15 lat (w 

Ukrainie 	16 	lat) 	i 	jej 

wykorzystywanie, 	seksualne 

wykorzystanie 	bezradności, 

zależności, 	zmuszanie 

nakłanianie 	do 	prostytucji, 

czerpanie korzyści majątkowej z 

uprawiania prostytucji przez inną  
osobę, zachowania, których 

przedmiotem jest pornografia z 

udziałem 	małoletnich 	lub 

zwierząt. Skazanie za umyślne 

przestępstwo z użyciem przemocy 

wobec osoby to na przykład 

skazanie wyrokiem sądowym za 

zabójstwo, 	bójkę, 	pobicie, 

znęcanie, 	rozbój, 	kradzież  
rozbójniczą, a także przestępstwa 

określone w prawie ukraińskim 

jako np. przemoc domowa, bicie, 

tortury, 

5) Zakaz 	prowadzenia 

działalności 	związanej 	z 

wychowywaniem, 	leczeniem, 

edukacją  małoletnich lub opieką  
nad nimi w Polsce orzekany jest 

wyrokiem sądu karnego obok kary 

pozbawienia 	wolności 	w 

przypadku 	skazania 	za 
przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności na 
szkodę  małoletniego lub umyślne 
przestępstwo przeciwko życiu i 
zdrowiu na szkodę  małoletniego 

(np. zabójstwo, pobicie). W 

ukraińskim kodeksie karnym jest 
kara zasadnicza lub dodatkowa 

4) 3/10414HM nporm ceKcya.ribHoT cao6opm Ta npmc-roi/HOCTi B 

floJ1bw Ta YKpaYHi BKJ1104a10Tb, HanpilKflap,". 3rBarayBaHHA Ta 

BHMFHH iHWiIX cekcyanbmix 	cekcyanbHi KOHTaKTM 3 

HerlOBH0fliTHb010 0006010  pp  15 pOKiB (B YKpaYHi -  pp  16 poKia) Ta 

BMKOpl4CTaHHA, ceKcyaribHe BMKOpMCTaHHA 6e3nopanHoc-ri, 3afle}KHOCTi, 

npmmyc Ta HamoBy 	3aHFITTFI npocw-ryu,ieto, OT1314MaHH5l maTepiaribHoi 

BOMAN Bip 3aHATTS1 npocrwryujelo iHWO10 0006010, noaep,iHKy, 

o61EKTom RKOY E nopHorpactliFi 3a yHacTio HeilOBHOiliTHiX a6o TBapl4H. 

3acypKeHHFim 3a ympicHwisi 3/10411H, noiesi3aHmisń  i3 HaCM/IbCTBOM npoTH 

OCO6M, E, HanpHicriap„ 3acyp,}KeHHs 3a BMpOKOM cypy 3a B61.IBCTB0, 

1106MTTFI, 3HyWAHHFI, norpa6yaaHHR, po36iii, a TaKOW 3/104MHM, 

3m3Ha9eHi 3aKOHOpaBCTBOM YKpaTHM, HanpHluiaA, p0MaWHE 

HaCHIlbCTBO, no6m-rTs, KaTyBaHHFI, 

5) 3a60p0Ha Ha 3icHeHH ąi5LnbHocTi, nos'n3aHoY 3 

BMX0BaHHAM, fliKyBaHHFIM, HaBLIaHHFIM 41,1 p,OffIRAOM 3a 

HerlOBH0/11THIMM B 110/1bW,i, HaKflapaETbCfl BilpOKOM KpMMiHailbH01"0 

cyny nopsp, i3 noKapaHHFim y 131,1171Flpi 11036aBfleHHFI BO/li y pa3i 

3acypKeHHFI 3a 3/109MH nporm cTaTesoT cno6opm i nopRAHoc-ri Ha  wimpy  

HeflOBH011iTHbOMy a6o ymticHai 3/109MH npoTH >KPITTFI i 3p0p0B'fi Ha  

wimpy  HellOBHOMTHbOMy (Hanprimap,, B6MBCTB0, no611TTA). 

KpMMiHaAbliMil Kop,eKc YkpaYHH nepep6a4a€ OCHOBHe a6o pop,aTKoae 
noKapaHHFI (11pM3Ha4a61-60,1 cyppm) - 11036aBf1eHHA npaBa o6iAma-rm 
nemi noca1ąi4 LIM 3ailMaT11CF1 neaHoio piFlAbHiC110. FIKW,0 cygą  Hakna3 Ha 
Bac TaKe OCHOBHe a6o ppp,a-rkoBe noxapaHHs i  SOHO  CTOCyETbCA nocap i 
AinflbHOCTi, IlOB'FI3aH1lX 3 BI4X0BaHHAM, fliKyBaHHFIM, HaBLIaHHFIM LIM 

pprimppm 3a HellOBH0fliTHiMM, u,e, AMOBipHO, o3Ha9ae, LIAO  BM  He 
Bip,noBip,aeTe BMMO3i nyHKTy 5). 
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6) 	 yrpmmysarmcs sip, 

cepeposksiox a6o MiC1.1,53X, 3a6opoHa 

oco6an.a4 a6o 3a6opoHa 3a/MWaTI4 KoHKpeTHe micu,e nepe6ysaHH5I 6e3 

3r0p,m cypy B 110/1bW,i 1314HOCI4Tb0:1 B1400KOM KOI4MiHa/IbH0r0 cmy y pasi 

3acypseHHs 3a nesHi 3/10414H14, B Tonny 414C/li 3/10414HI4 nporki c-raTesdi 
cso6op14  Ta  rIOVICTOiiHOCTi Ha WKOpy HeFlOBHO/liTHiM, iHWi 3/10414HI4 

nporm cso6opo4 (Hanpviwia,g, 3/10414HHa norposa, Toprisns /110,4bM14, 

He3aKoHHe no36asseHHH Boni) ra y pasi 3acypmeHHR 3a yA/114CHt4iA 

HaC14/1bH1446K14i1 3/104I4H. f<0141141Ha/lbHt4i KoAeKc YKpaYHPI He MiCTI4T5 

nopi6Horo npasoeoro iHcrwryry. 

06013'3130K nepe6ysaHHs B nesHmx 

KOHTaKTiB 3 KOHKpennitai 

(orzekana 	przez 	sąd) 	- 
pozbawienie 	prawa 	do 

zajmowania 	określonych 

stanowisk lub wykonywania 

określonych czynności. Jeżeli w 
stosunku do Ciebie sąd orzekł  taką  
karę  zasadniczą  lub dodatkową  i 
dotyczyła ona stanowisk i 

czynności 	związanych 	z 

wychowywaniem, 	leczeniem, 

edukacją  małoletnich lub opieką  
nad nimi, prawdopodobnie 
oznacza to, że nie spełniasz 

wymogu z punktu 5). 

6) 	Obowiązek 

powstrzymywania 	się 	od 

przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, zakaz 

kontaktowania się  z określonymi 
osobami lub zakaz opuszczania 
określonego miejsca pobytu bez 
zgody sądu w Polsce orzekany jest 
wyrokiem sądu karnego w 

przypadku skazania za niektóre 
przestępstwa, w tym za 
przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności na 
szkodę 	małoletniego, 	inne 
przestępstwo przeciwko wolności 

(np. groźba karalna, handel 
ludźmi, bezprawne pozbawienie 
wolności) oraz w razie skazania za 

umyślne przestępstwo z użyciem 
przemocy. Ukraiński kodeks karny 
nie zawiera zbliżonej instytucji 
prawnej. 
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Niezbędne informacje 

co do ustanawiania opiekuna tymczasowego 

1. Kiedy ustanawiany jest opiekun tymczasowy? 

Opiekun tymczasowy ustanawiany jest dla małoletniego obywatela Ukrainy: 

a) który przybył  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 

oraz 

b) posiadającego Kartę  Polaka, który wraz z najbliższą  rodziną  z powodu działań  

wojennych przybył  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

a który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych 

odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Kto może być  kandydatem na opiekuna tymczasowego? 

Kandydatem na opiekuna tymczasowego może być  osoba pełnoletnia będąca: 

- krewnym małoletniego, 

- powinowatym małoletniego, 

- inną  osobą  dającą  rękojmię  należytego wykonywania obowiązków opiekuna. 

W braku kandydatów z wyżej wymienionych grup, na wniosek sądu w ciągu 48 godzin, 

kandydata zobowiązana jest wskazać  jednostka organizacyjna pomocy społecznej. 

3. Czy opiekunem tymczasowym dla więcej niż  jednego maloletniego obywatela 

Ukrainy może być  ustanowiona jedna osoba? 

Dla więcej niż  jednego małoletniego można ustanowić  tę  samą  osobę  opiekunem 

tymczasowym, a dla rodzeństwa należy - w miarę  możliwości - ustanowić  tę  samą  
osobę. 

4. Gdzie sklada się  wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego? 

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego. 

5. Czy do ustanowienia opiekuna tymczasowego konieczne jest złożenie wniosku? 

Postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego sąd będzie prowadził  
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nie tylko na podstawie złożonego wniosku, ale także w każdym przypadku uzyskania 

jakiejkolwiek informacji, że jest konieczne ustanowienie opiekuna tymczasowego. 

6. Kto może złożyć  wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego? 

- Straż  Graniczna, 

- wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, 

- prokurator, 

- Policja, 

- kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

- przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się  

udzielaniem pomocy cudzoziemcom, 

- osoba sprawująca faktyczną  pieczę  nad małoletnim, 

- osoba, która objęła faktyczną  pieczę  nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprawuje ją  w dniu złożenia wniosku, 

- inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań. 

7. W jaki sposób złożyć  wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego? 

Wniosek należy wypełnić  w języku polskim, który jest językiem urzędowym 

przed sądem. 

Wzory wniosków o ustanowienie opiekuna tymczasowego, także z tłumaczeniem 

na język ukraiński, są  dostępne do pobrania w każdym sądzie rejonowym, a także na 

stronach internetovvych sądów rejonowych i na stronie internetowej Ministerstwa 

Sprawiedliwości pod adresem..... 

8. Co w sytuacji, gdy osoba zainteresowana nie zna języka polskiego? 

Osoba niewładająca językiem polskim ma prawo do bezpłatnego korzystania z pomocy 

tłumacza. W takiej sytuacji należy zwrócić  się  do sądu o przyznanie tłumacza: 

- we wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego, 

- w toku sprawy o ustanowienie opiekuna tymczasowego. 

9. Czy z wnioskiem o ustanowienie opiekuna tymczasowego związane są  koszty? 

Od wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego nie pobiera się  żadnych opłat. 
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10. W jakim czasie sąd powinien ustanowić  opiekuna tymczasowego? 

Sąd rozpoznaje sprawę  bezzwłocznie. 

11. Jakie czynności podejmuje sąd w toku postępowania o ustanowienie opiekuna 

tymczasowego? 

Sąd na rozprawie: 

- przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego, 

- przesłuchuje osobę  sprawującą  faktyczną  pieczę  nad małoletnim, 

- mote  zarządzić  okazanie dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości 

wnioskodawcy, uczestników oraz małoletniego, 

- może zarządzić  okazanie dokumentów dotyczących małoletniego, a będących 

w posiadaniu wnioskodawcy, uczestników. 

Nadto sąd powinien wysłuchać  małoletniego, w związku z czym na wezwanie sądu 

osoba, pod której pieczą  znajduje się  małoletni, zobowiązana jest stawić  się  w sądzie wraz 

z małoletnim. 

12. Czy w postępowaniu o ustanowieniu opiekuna tymczasowego zawsze konieczne 

jest przeprowadzenie rozprawy? 

Sąd może rozpoznać  sprawę  także na posiedzeniu niejawnym bez potrzeby 

stawiennictwa w sądzie kandydata na opiekuna tymczasowego z małoletnim. 

13. Jakim dokumentem opiekun tymczasowy będzie się  poslugiwal załatwiając 

wszelkie sprawy maloletniego? 

Opiekun tymczasowy załatwiając sprawy dotyczące małoletniego musi okazać  odpis 

postanowienia sądu o ustanowieniu go opiekunem tymczasowym. 

14. Co zrobić  w razie utraty odpisu postanowienia o ustanowieniu opiekuna 

tymczasowego? 

W każdym czasie można złożyć  wniosek o wydanie odpisu postanowienia 

o ustanowieniu opiekuna tymczasowego do sądu, który wydal takie postanowienie. Wniosek 

nie wymaga uzasadnienia. We wniosku należy wskazać  imię  i nazwisko małoletniego, dla 

którego ustanowiono opiekuna, sygnaturę  akt sprawy oraz - o ile to możliwe - datę  wydania 

postanowienia i dane wnioskodawcy. Wniosek jest wolny od opłat. 
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15. Ważne informacje i pouczenia: 

- Kiedy sąd pisemnie uzasadnia postanowienie o ustanowieniu opiekuna 

tymczasowego? 

Postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego sąd uzasadnia tylko na żądanie 

uczestnika postępowania zgłoszone w terminie tygodniowym: 

- od dnia ogłoszenia postanowienia — w przypadku wydania postanowienia 

na rozprawie, 

- od dnia doręczenia postanowienia — w przypadku wydania postanowienia 

na posiedzeniu niejawnym. 

- W jaki sposób można odwolać  się  od postanowienia o ustanowieniu opiekuna 

tymczasowego? 

Od postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego przysługuje apelacja 

do właściwego sądu okręgowego, którą  należy złożyć  za pośrednictwem sądu, który wydal 

zaskarżone postanowienie, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej 

postanowienia z uzasadnieniem. 

- Kto sprawuje nadzór nad opiekunem tymczasowym? 

Nadzór nad realizacją  praw i obowiązków przez opiekuna tymczasowego sprawuje 

ośrodek pomocy społecznej lub inna wskazana jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

właściwa ze względu na miejsce pobytu małoletniego. W tym celu sąd doręcza odpis 

postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego właściwej jednostce pomocy 

społecznej. 

- Czy opiekun tymczasowy ma obowiązek informowania o zmianie miejsca pobytu, 

a jeżeli tak, to kogo? 

Ustanowiony przez sąd opiekun tymczasowy zobowiązany jest do infotmowania 

o zmianie miejsca pobytu swojego i małoletniego właściwy sąd oraz jednostkę  pomocy 

społecznej właściwą  dla dotychczasowego miejsca ich pobytu. 
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- Jakie ma uprawnienia i obowiązki opiekun tymczasowy? 

Opiekun tymczasowy jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz 

sprawowania pieczy nad jego osobą  i majątkiem. Sąd w postanowieniu może określić  inaczej 

zakresu praw i obowiązków opiekuna tymczasowego. 
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Baxcansa impopmauia 

woao npH3Hallemm THNPlaCOBOTO oniKyHa 

1. B aKomy Huna,Ency npH3HaqacTbca THmnacomiti oniKyH? 

THmilacom4ii onficyH ripH3HamaeTbcA ATM MaJI0J1iTHLOF0 rpomagsnnula Yxpal:HH: 

a) 51Kliti HpH6yB Ha TepwropHo Peeny6giicH ITOTILLHa 3 TepHropiY YK.paYHH y 3B'513Ky 3 

BOCHHHMH oLi1.51M14, Dip BegyrbcH Ha Tepffropri iicYAepxcaBH,  Ta  

b) mac KapTy HOJIAKa,  i  SIKHri pa3om 3 6J1143bKHMH p0AFITIaM14 ripH6yB Ha TepHTopilo 

Pecny6AKH Iloamga gepe3 BoeHHi 

5IKHR nepe6yBae Ha TepHTopii: Pecny6AKH flogbaka 6e3 IliKllyBaHH51 ,TiOpOCJIHX OCi6, mo 

Bi,21110BigaIOTE. 3a HI,Or° Bi,THI0BLE(110 TO 3aKOHO,LkaBCTBa, ITHHHOIO B 

2. XTO mome CTaTH TH11192COBHM oniKyHom? 

KaHAHaTOM B THmiiacoBi oniKyHH moxe 6yTH 110BHOJIiTHA oco6a, siia e: 

- KpOBHHM pogaqem mago.aiTHboro, 

- po,umem MaTIOJIiTHbOr0 3 6oxy 6aTmca m maTepi, snci e 4(AR Hboro HepigHHmH, 

- imnoio oco6mo, Aim mowe rapaHTyBaTH HagewHe BHKOHaHH51 060B'5I3KiB orificyHa. 

FlpH BigcyTHocTi KaHgHgaTiB 3 BKa3aMIX Binge rpri, Ha BHmory cygy npoTgrom 48 

FOrEiHH KaHgHgaTa 3o6oB's3aHHil BH3HaqHTH cTpyKTypHHil nigpo3gin opraHiB 

couiagbHoY gonomorH. 

3. 	H THMIlaCOBHM 011iKyHOM am' 6iabm HbK OAHOTO MaHOJHTHbOTO rpomaaHHHHa 

YKpainH mowe 6yrn npn3HameHa oaHa oco6a? 

ATM 6iabIll Hl)K oaHoro marlagiTHboro moxcHa HpH311a(114TH THMT-laCOBHM oniKyHom Ty 

camy oco6y, a ,TVISi 6paTiB  i  cecTep c.giz — 3a MO)KTIHBOCTi — ripH3HailaTH Ty camy oco6y. 

4. Kyan H041(aCTbCH 3aaHa npo npn3Hametnin TimpiacoHoro oniKyHa? 

B parlOHHHA cyg 3a micHem nepe6yBaHHA MaJI0J1iTHbOY OCO6H. 

5. 1114 	npH3Hagemui THmTlacoHoro oniKyHa 060B'H31COBO nogaBaTH 3anay?  

Cyg  BecTHme npoBagweHHH y cHpaBi npo HpH3HameHH5I THMIlaCOBOTO oniKyHa He gHme 

Ha ni,EtcTaBi no,EkaHoY 3aSIBH, a ti" y KWICHOMy BHria,gicy OTpHMaHH51 6ygb-snco).  iwpopmarAil, 

IIO icHye Heo6xigHicTb HpH3HalleilH5 THMLIaCOBOF0 oniKyHa. 
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6. XTO 'Howe rumaTH 3a1my two HpH3HameHHH THMMBCOBOTO onitcyaa? 

- IlpHicoprioHHa BapTa PH, 

- BRAT, 6ypromicTp, mep micTa, cTapocTa (ronoBa) HoBiTy, maparagox BOEBOACTBa, 

- ripoxypop, 

- Harii 

- icepiBHHKH cTpywrypHiła Higpo3giniB ()praxis corlianbHoT g0110MOTH, 

- lipeACTaBHHKH mbicHapoginix a6o rpomagcmckw opraHi3aui, "Ho 3ailmaioTbcsr 

HaLiaHHAM AOHOMOTH iHo3emilsrm, 

- oco6a, SIKa4HtKTWIHO IHK.TlyETI)C51 Hpo MaHOJIiTHIO oco6y, 

- oco6a, HK 3,1011C1110€ (121aKTHT-me HiKnyBaHH51 Iwo MaJI0HiTHIO oco6y fliCJT5i  i  ei3,gy Ha 

Tepwropiro Pecriydriiim HOHMlia  i  3,71HICHIOC HiKHyBaHHSI CTaHOM Ha geHb 1-10HaHRSI 3aSIBH, 

- 111111i OCO6H a6o cy6'exTH, B pamxax cBoTx 3aBgaHb. 

7. 51KHii nopstEioH rumamm 3BMBH npo HpH3Hagemm THmnacoHoro onitcyHa 

(wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego)? 

33.siBy Heo6xigHo 3a1TOBHHTH HOJIbCbK010 MOB010, swa 	O4iIHRH010 MOB010 

riposamiceHHA B cygi. 

3pa3xx 3a5IB npo ripH3HaqeHH5I THWIaCOBOF0 oriixyHa, B TOMY T-114CJI1 3 nepexamom 

yxpaYHcbicolo MOB010, moxcHa B3SITH B 6ygb-sncomy pakoHHomy cygi, a Taxmic Ha cafrrax 

pat:mm-11w cygis i Ha cakri MiHicTepcma rocTHWY 3a agpecoto: 

8. HO po6HTH B arryattiY, sumo) 3aniHaniteHa oco6a He 3HBE HOJII)CMCOI MOBH? 

Oco6a, Aim He BOHOk HOHI,CLIC01-0 MOB010, mac ripaBo Ha 6e3KOLUTOBHy ,Lionomory 

nepeiciagaqa. Y 'midi"' exTyariii: CAA 3BepHyTHc5r B  cyg  3 ripoxamisrm flpH3HaMHTH 

neperciagaqa: 

- y 3asisi Hpo HpH3Ha1IeHHA THMIlaCOBOF0 oHixyHa, 

- Hig qac po3ra5igy cripaBH Hpo ripH3HaqeHHA THmnacoBoro onixyHa. 

9. q11 110,TABHHB 3BABH Hpo HpH3Haneimst THivmacoHoro onitcyHa nnmarae HICHX0Cb 

myrpaT? 

HogartHsr 3a5IBH Iwo ripH3HaqeHHA THmqacoBoro onixyHa 6e3KOIHTOBHHM. 
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10. Hpornrom IKOTO IlaCy cyg 110BMICH Up11311WHITH THMIlaCOBOTO oniKyna? 

Cyg po3rgsigae cHpasy 51KHAIIIBH,EILLIe. 

11. IIKi 410 BLIKOH37C cya y xo,Eki upoBamKetnin B enpaBi npo npinnaneinin 

THMIlaCOBOTO oniKyna? 

Cy,a "fig 	po3rnAgy 

- Hp0BO,LIIITb OIIHTyBaHH51 KaKEIHEIaTa B THMIlaC0B1 01IlKyHH, 

- Hp0B0,EIHTb OIIHTyBaHH51 OCO6H,  Aim  3,giikmoe 4axmr(me nixayBaHnsi Hpo 

magoniTHboro, 

- moxe BHmaraTH HagaHHA gOKyMeHT113,  WO  HOCBLTIVKITE. oco6y 3a5IBHHKa, riaCHH1d3 

MaJIOJIiTHLOY OCO6H, 

- mo)xe BHmaraTH IlagaHHA )3( OKyMeHT1B, LLO CTOCylOTbC31 magoniTHboro, 5IKi C B 

p03II0p5ILI)KeHH1 3aSIBHHKaTa riacHHxiB. 

Kpim Toro, cyg HOBHHeH BHCJIyXaTH MaJIOATHIO oco6y, y 3B'5I3Ky 3 IIHM Ha BHKJIHK 

cy,gy oco6a, swa nixgyeTbcsi npo Ma3IOJI1THbOr0, 3o6oH'snaHa 5IBHTHCA B cyg pa3om 3 HHM. 

12. 	y pamKax nposamKennsi B enpaBi npo npn3nagemin TnmmacoBoro oniKyna 

3aBAC,LRI Hp0B041(13TbC51 cayxamni?  

Cyg  mowe po3rg5myTH el-Tau Taxox y 3axpHTomy 3acigaHHi 6e3 Heo6xigHocTi SIBKH B  

cygi  xaHgHgaTa B THMIlaCOB1 01I1KyHH 3 MaJIOATH1M. 

13. MKHM gOKylUCHTOM KopnclyBarrnmeTbcsi THMacoBuii oniKyn, Bnpiniyiogn Bei 

enpaBn MaJ1011iTHbOTO? 

THmuacoHHA onixyH, HHpimpoqH cHpaHH, igo CTOCylOTEC51 MaTIOJII.THbOT OCO6H, 

HOBHHCH Hpeg'SIBHTH 04)114iiHy K011110 (Odpis) yxHagH cygy npo tiOr0 HpH3Hallexxsi 

THWIaCOBHM onixyHom. 

14. Igo  po6nrrn y BnnaaiKy BTparrn mbinitinoi KOHri (odpisu) yxBalin npo 

ripinnamentni THMT-IaCOBOTO oniKyna? 

Y 6ygb-SIKHil MOMeHT mo)mia II0,LkaTH 3asniy npo 1182TaHH51 04:111_01HOY KO1JiY yxHagH npo 

HpH3HageHHA THwiacoHoro onixyHa B Cya, AKHVI HpHiHSIB Taxy yxHagy. Taxa 3asma He BHmarac 

o6rpyHTyHaHHA (BKa3aHH5I ripmam). Y 3aSIBi CJTi BKa3aTH iM'51 Ta npi3HHige MaJIOJI1THbOY 
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OCO6H, ,a.1151 smol: ripH3HameHo oniKyHa, Homep cnpaHH Ta — HaCKLTIbKH He MMICJIHBO — gaTy 

BHHCCCHH5I yxHaaH i gath 3a5IBHHKa. F10,aaHH51 TaxoT 3aSIBH C 6e3KOIHTOBHHM. 

15. Bamanna iinliopmailia i poVocneinni: 

- KOJIII cyt y 1111CbM0Bi1i 4)0pMi naaac o6tpynTynanna (mornsynambury xiacTiniy) 

yxnaan npo npinnwlenna THWMCOBOTO oniKyna? 

Yxsaaa npo npH3HageHH5I THmllacoHoro oniKyHa o6rpyHToHyeTbcsi cygom .umne Ha 

mmory placHHica npoHagxceHHA, HagicaaHy npoTArom THWH51: 

-3 momeHTy nporonomeHHA yxHaaH — y mnagxy HpHitH5ITT51 yxHann rii,L  ac  cnyxaHHA, 

-3 momeHTy HpygeHHA yXBaJIH — y BHHaDĘKy HpHAHATTA yx.Harai y 3aKpkrr0my 3aci,gaHHi. 

- SIKHM 'WHOM moama OCKaIDERTH yxnaay npo npinnaliemin THWIaCOBOTO 

oniKyna? 

YxHaHy npo ripH3Ha1ieHHA THm-qacoHoro oniKyHa moxcHa OCKap)104TH IHJIAXOM 110,aaHHA 

aneasnnilHol: cKapru y HignoHigHHA oicpy)KHHit  cyg.  AneasmitiHa cKapra 110,1kaeTbC51 3a 

nocepegHHHTHom cygy, 51KHil HpHilHAB ocKapaceHy yxHany, npoTsirom ,LĘBOX THACHiB 3 momeHTy 

HprieHHA cTopoHi, snca ocKapwye yxHaay, yxHanH MOM 3 061-pyHTyBaHHSIM (MOTHByBaHbH010 

IlaCTHH010). 

- XTO 3,DarICHIOC HaTJISIXIĘ  3a THMIlaCOBHM oniKynom? 

Hann 3a peaai3auicto npaB Ta 060B'513KiB THMElaCOBHM 011iKyHOM 3,Ekit1CHIOC HeHTp 

couiaubHoY g0110M0114 a60 iHUIHicTpywrypHHil nigpo3gin opraHiB couiaubHoi: ,TkonomorH 3a 

micHem nepe6yHaHHA MaJI0J1iTHbOY OCO6H. 3  Him  meTwo cyg nepegae ocbigit1Hy Konito yxHarm 

npo 1JpH3HageHH5I THmilacoHoro oniKyHa KomneTeHTHomy nigpo3giay opraHiB coHiarn)HoY 

gonomorH. 

- 1111 THMIlaCOBtlit oniKyn 3o6on snaimii intliopmynaTn lipo 3miny MiCWI 

nepe6yoamin, a siKnio TaK, TO KOTO? 

FlpH3HaTICH141 CyAOM THmliacoHHA oniKyH 3060B'513aHHit iwbopmyHaTH npo 3miHy 

micHA nepe6yHaHH5I cHoro i MaJI0J1iTHbOY OCO6H BigHOBtaHHA Cy,a Ta cTpyKTypHHA nigpo3gin 

opraHiB couianbHoY gonomorH 3a nonepegHim micHem nepe6yHaHHA. 
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-Aid  npaBa Ta 060115113KII THMIlaCOBOTO oninyna? 

THwiacom4ti oniKyx BITOBHOBMICeHHA npeAcTaBTIATH MaJ10.iliTHIO oco6y TaIllICJIyBaTHC51 

Iwo HeY Ta 'To mathlo. Cy,TĘ  B yxBaai moxe B143HWIHT14 o6cAr HpaB Ta 060B'513KiB THm-qacoBoro 

oniKytia iHaicnie. 
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