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ВСТУП 

Одним із основних прав учасників сімейних правовідносин є право на 

утримання з боку інших осіб – передусім право малолітньої, неповнолітньої 

дитини на утримання з боку її батьків, усиновителів або інших осіб, які їх 

замінюють, право непрацездатних осіб, які здійснювали виховання дитини на 

утримання з її боку у разі її повноліття та можливості здійснювати таке 

утримання; відповідні зустрічні аліментні права та обов’язки подружжя, інших 

членів сім’ї та родичів.  

Інтерес до вивчення даної тематики зумовлений теоретичними та 

практичними потребами дослідження інституту аліментних зобов’язань, 

кризою сім’ї, зростанням кількості малозабезпечених дітей та появою все 

частіше випадків, коли члени сім’ї за певних обставин не в змозі утримувати 

один одного. Тому видається доречним для теоретичного осмислення та 

практичного вирішення низки проблем щодо здійснення прав та виконання 

обов’язків сторін аліментного зобов’язання. 

Окремі аспекти дослідження аліментних зобов'язань знайшли 

відображення в працях таких науковців, як І. Апопій, В. Борисова, С. Булеца, 

В. Гопанчук, І. Жилінкова, З. Ромовська, С. Фурса. Крім того, проблематика 

аліментних зобов’язань піднімалася на рівні наукових публікацій за авторством 

Г. Ахмач, К. Глиняної, Н. Гресь, А. Епрікян, Л. Красицької, Б. Левківського, 

О. Пономаренко, О. Розгон, В. Труби, Є. Ханович та ін.  

Проте, як свідчить судова та правозастосовча практика виникають 

проблеми у виконанні учасниками сімейних правовідносин, передусім 

батьками, своїх зобов’язань щодо надання утримання, передусім щодо дітей, 

про що свідчить й статистика розглянутих судами справ про стягнення 

аліментів. Дана обставина свідчить про необхідність вироблення способу 

вирішити цю проблему, в тому числі в частині встановлення відповідальності 

за неналежне виконання або невиконання своїх аліментних зобов’язань, 

покращення роботи судових органів та органів, які здійснюють виконання 

судових рішень про присудження аліментів.  
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Метою даної наукової роботи є розкриття основних питань правового 

регулювання аліментних зобов’язань в Україні за законодавством та договором, 

основних гарантій захисту права на утримання, а також проблем, які виникають у 

цій сфері. 

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: 

- ознайомитися із законодавчим регулюванням аліментних зобов’язань за 

законодавством України, в тому числі щодо утримання батьками своїх дітей; 

- проаналізувати особливості відповідальності за невиконання аліментних 

зобов’язань за законодавством України; 

- розкрити зміст шлюбного договору в частині регулювання аліментних 

зобов’язань батьків та інших осіб у сімейному праві; 

- проаналізувати особливості укладення та дати характеристику договору 

про надання утримання (аліментного договору); 

- виділити основні теоретичні та практичні проблеми реалізації 

аліментних зобов’язань в Україні та навести напрямки їх вирішення; 

- розглянути правове регулювання аліментних зобов’язань в міжнародних 

відносинах. 

Об’єктом наукової роботи стали суспільні правовідносини, пов’язані з 

виникненням, реалізацією, захистом і виконанням аліментних прав та обов’язків. 

Предметом дослідження є положення чинного законодавства та правової 

доктрини щодо регулювання аліментних зобов’язань. 

Для досягнення мети та завдань наукового дослідження використовувалися 

наступні методи: статистичний (для аналізу практики реалізації права на 

утримання), порівняльно-правовий (для аналізу особливостей правового 

регулювання аліментних зобов’язань за законодавством інших країн та 

порівняння їх з українським), формально-логічний (дозволив визначити основні 

поняття) і системно-структурний (для визначення відмінностей у аліментних 

зобов’язаннях залежно від того, хто має на них право).  
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛІМЕНТНИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

1.1. Загальна характеристика обов’язку батьків щодо утримання 

неповнолітніх дітей, повнолітніх непрацездатних дітей 

Одним із основних юридичних обов'язків, які мають члени сім’ї, зокрема 

подружжя, батьки та діти, є обов’язок утримувати іншого члена сім’ї, який не 

може це зробити у зв'язку із неповноліттям, навчанням, доглядом за дитиною 

або непрацездатністю. При цьому, цей обов’язок є взаємним: зобов’язані 

утримувати як батьки своїх неповнолітніх дітей, так і повнолітні діти – своїх 

непрацездатних батьків, працездатне подружжя зобов’язане утримувати 

непрацездатне подружжя, в тому числі колишнє, тощо. Такі ж обов’язки мають 

також брати та сестри, баба, дід, прабаба, прадід, внуки та правнуки, мачуха, 

вітчим та пасинок, падчерка, фактичний вихователь та дитина, взята у сім’ю 

фактичного вихователя. Зважаючи на те, що не завжди зазначені обов’язки 

виконуються добровільно, в сімейному законодавстві протягом останнього часу 

здійснюється удосконалення правового регулювання відносин не лише з 

приводу встановлення обов’язку щодо утримання членів сім’ї, а й відносин 

щодо притягнення до відповідальності зобов’язаної особи, яка добровільно не 

виконує свої аліментні зобов’язання. Так, лише за 8 місяців 2017 року на 

виконанні в органах Державної виконавчої служби перебувало 539 тис. 

виконавчих документів про стягнення аліментів. При цьому, кількість 

виконавчих проваджень, за якими сума заборгованості сукупно перевищує суму 

платежів за 3 місяці, налічує 91,8 тис. (17%) [1]. У 2018 року кількість 

виконавчих документів про стягнення аліментів склала 555 тис.[2], тобто 

більше півмільйона дітей отримували утримання від батьків за судовими 

рішеннями, в тому числі майже 100 тисяч його фактично не отримували у той 

час, коли вони цього потребували, що негативно позначатиметься на їх 

вихованні, здоров’ї, фізичному, духовному та моральному розвитку. В Єдиному 

реєстрі боржників, до якого включено всіх фізичних осіб, щодо яких відкрито 

виконавче провадження з категорією стягнення "стягнення аліментів" та існує 
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заборгованість більше ніж 3 місяці, станом на 18.12.2019 року знаходиться 166 

073 записів про боржників [3], тобто понад 160 тисяч дітей і зараз не можуть 

отримати належного їм утримання.  

Тому, насамперед, слід розглянути взаємні аліментні права та обов’язки 

саме батьків та дітей, проаналізувавши співвідношення понять «аліментні 

зобов’язання» і «обов’язок щодо надання утримання», а також «аліменти» та 

«утримання», які часто використовуються як в науковій літературі так і в 

законодавстві України. 

Як зазначають І. А. Лакей та І. В. Чеховська, аліменти – це утримання, яке 

у визначених законом або договором випадках надається одним членом сім’ї 

іншому, якщо останній не має власних коштів для існування [4, с. 88], тобто 

ототожнюють ц поняття. Т. Малярчук до аліментів відносить як утримання, яке 

надається добровільно одним членом сім’ї іншому та яке може здійснюватися 

як шляхом надання їжі, забезпечення одягом, догляду тощо, у натурі й у 

грошах, так і кошти або майно, що надається аліментнозобов’язаною особою 

примусово на утримання іншої особи. В той же час, учені зазначають, що в 

правовій літературі ці поняття «аліменти» та «утримання» все ж розрізняють. 

Зокрема, на думку О. Дерій, термін «аліменти» слід вживати до ситуацій, коли 

втрачені нормальні сімейні відносини, а якщо зобов’язана за законом особа 

добровільно бере на себе зобов’язання, доцільно вживати термін «утримання». 

Аналогічної думки притримується С. Фурса, яка пов’язує поняття аліменти з 

рішенням суду про їх примусове стягнення. Як зазначає Л. Красицька, якщо 

аліменти на утримання дитини стягуються на підставі рішення суду, то 

відбувається трансформація зобов’язань із утримання в аліментні зобов’язання, 

в яких здійснюється захист не лише приватних (дитини, одного з батьків), а й 

публічних інтересів (забезпечення розвитку дитини й формування її як 

особистості, гідного члена суспільства) [4, с. 89]. 

В той же час, на нашу думку, аліментне зобов’язання – це обов’язок 

учасника сімейних правовідносин доглядати, забезпечувати членів сім’ї 

засобами до існування, який виконується як добровільно, так і примусово, як в 
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силу положення закону, так і в силу договору (оскільки положення про 

утримання можуть міститися у шлюбному або іншому сімейному договорі), а 

також право відповідної особи на отримання такого утримання з боку 

зобов’язаної особи. При цьому, як вірно зазначає З. Ромовська, аліментне 

зобов’язання – це правовідносини [4, с. 89], в яких є зобов’язана сторона (яка 

зобов’язана надавати утримання) і уповноважена сторона (яка має право на 

утримання), аналогічно відповідним правовідносинам у цивільному праві. В 

той же час, дане розуміння аліментного зобов’язання, на нашу думку, є 

розумінням у широкому розумінні (за якого поняття «аліменти» та 

«утримання» можна вважати поняттями, які позначають одне і те ж, однак саме 

зобов’язання включає себе не тільки обов’язок його надання, але й право на 

таке утримання, підстави для виникнення та припинення відповідного права та 

обов’язку). У вузькому розумінні аліментне зобов’язання зводиться до 

обов’язку відповідної сторони надати утримання. Звести ж аліментне 

зобов’язання виключно до примусового стягнення аліментів за рішенням суду 

на нашу думку недоцільно, оскільки рішення суду лише є тим елементом, який 

допомагає захистити інтереси сторін у аліментному зобов’язанні, а підставою 

виникнення такого зобов’язання є все ж не рішення суду, а норма закону 

(договору), яка передбачає обов’язок надавати утримання і наявність тих умов, 

які визначені даною нормою (родинні відносини, неповноліття дитини або її 

навчання у навчальному закладі і відсутність самостійного заробітку, 

непрацездатність, здатність надавати утримання, тощо). 

Якщо розглянути законодавство, яке визначає аліментні зобов’язання 

батьків щодо їх дітей, то відповідно до СК України батьки зобов'язані 

утримувати дитину до досягнення нею повноліття. При цьому, способи 

виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за 

домовленістю між ними (зокрема, той із батьків, хто проживає окремо від 

дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі). 

Якщо ж батьки не змогли домовитися про порядок утримання дитини, за 

рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці 
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від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з 

батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає 

дитина [5]. 

Якщо один з батьків виїжджає за кордон на постійне місце проживання 

аліменти стягуються у порядку, що визначений міжнародним договором 

України про правову допомогу у сімейних справах із країною нового 

проживання (наприклад, країни колишнього Радянського Союзу, Куба, Польща, 

Румунія, В’єтнам), а якщо такого договору немає – то відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1203.В той же час, якщо 

країна нового місця проживання одного з батьків ратифікувала Конвенцію про 

стягнення аліментів за кордоном, то таке стягнення відбувається за зверненням 

одного з батьків, з яким проживає дитина до іншого щодо визнання і виконання 

рішення стосовно аліментних зобов’язань [6, с. 58-59; 7, с. 287-289]. 

Якщо ж місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони 

ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, 

дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням 

матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина. Виплата тимчасової 

державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 

України у розмірі різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму для 

дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в 

розрахунку на одну  особу за попередні шість місяців. 

При визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров'я та 

матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище 

платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, 

непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; наявність на праві 

власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та 

майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, 

виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав; 

доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на 

придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує 
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десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо 

платником аліментів не доведено джерело походження коштів;інші обставини, що 

мають істотне значення. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для 

забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір 

аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового 

мінімуму для дитини відповідного віку[5],тобто не менше 1779 * 0,5 = 889,50 грн. 

для дітей віком до 6 років та не менше 2218 * 0,5 = 1109,00 грн. для дітей віком від 

6 до 18 років [8]; з 2020 року цей показник підвищиться до 1921 * 0,5 = 930,50 грн. 

для дітей віком до 6 років та 2395 * 0,5 = 1197,50 грн. [9]. 

Частка заробітку, яка підлягає стягненню на користь дитини як аліменти 

законодавчо не визначена – суд вправі самостійно визначати її розмір з 

урахуванням вище перелічених обставин, однак допускається спрощений 

порядок призначення аліментів (через видачу судового наказу), якщо 

пропонується стягнення аліментів в розмірі: на одну дитину – однієї чверті, на 

двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку 

(доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на 

дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 СК України). 

Аналогічно можливе вирішення питання і при стягненні аліментів у твердій 

грошовій сумі, якщо вона становить 50 відсотків прожиткового мінімуму для 

дитини відповідного віку (ст. 184 СК України) [5]. 

Крім виплати аліментів або надання утримання, аліментні зобов’язання 

батьків також включають в себе участь у додаткових витратах на дитину, що 

викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, 

каліцтвом тощо), розмір яких визначається самими батьками або судом. При 

цьому, матеріальний стан батьків не впливає на їх обов’язок утримувати 

малолітню, неповнолітню дитину (як виняток, це можливо, якщо дохід дитини 

набагато перевищує дохід кожного із батьків і забезпечує повністю її потреби), 

а аліменти, одержані на дитину, є власністю не батьків, а самої дитини 

(неповнолітня дитина віком 14-18 років має право брати участь у 

розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання, а повнолітня – 
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самостійно ними розпоряджатися). В той же час, якщо говорити про додаткові 

витрати, то як зазначає Верховний Суд, вирішуючи питання щодо розміру 

коштів, які підлягають стягненню на додаткові витрати, суди повинні 

враховувати, якою мірою кожен із батьків зобов’язаний брати участь у цих 

витратах з огляду на матеріальне та сімейне становище сторін та інші інтереси 

й обставини, що мають істотне значення. У випадку, коли матеріальне 

становище батьків не дає змогу забезпечити повну оплату додаткових витрат, 

вони можуть бути компенсовані лише частково [10, с. 11-12]. 

Право на утримання, за деяких умов мають також і повнолітні діти. 

Так, відповідно до ст. 198 СК України батьки зобов'язані утримувати 

своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної 

допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати. Крім того, 

якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують 

матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення 

двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну 

допомогу. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання (ст. 

199 СК України) [5]. При цьому, обов'язок утримувати свого повнолітніх дітей, 

які продовжують навчатися після досягнення повноліття, незалежно від форми 

навчання, покладається на обох батьків[10, с. 13]. 

Отже, відповідно до Конституції України та СК України, батьки 

зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх 

дітей, які потребують матеріальної допомоги, незалежно від того чи 

перебувають вони у шлюбі чи ні, чи визнаний шлюб недійсним, чи позбавлені 

вони батьківських прав, чи дитина від них відібрана тимчасово без позбавлення 

батьківських прав. 

 

1.2. Відповідальність за невиконання аліментних зобов’язань за 

законодавством України 

Чинний СК України передбачив багато новел у правовому регулюванні 

аліментних обов'язків. Зокрема, у ст. 196 СК України передбачалося, що у разі 
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виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти 

за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має 

право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми 

несплачених аліментів за кожен день прострочення (хоча цей розмір може бути 

зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника 

аліментів, а також не застосованим, якщо платник аліментів є неповнолітнім 

[5]. В той же час, як зазначає Л. Красицька, дана норма була застосовною тільки 

у випадку, коли аліменти стягуються за рішенням суду. Якщо сплата аліментів 

здійснюється на підставі аліментного договору, то не виникає підстав для 

застосування ст. 196 СК України, крім випадків, якщо про її застосування 

прямо зазначено у договорі [14, с. 183]. 

Протягом 2017-2018 року положення ст. 196 СК України були істотно 

змінені. Після внесення змін Законом України від 17 травня 2017 року, в ній 

було визначено, що пеня нараховується від дня прострочення сплати аліментів 

до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про 

стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. При цьому, у разі 

прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника такий 

платник зобов’язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму 

заборгованості за додатковими витратами з урахуванням встановленого індексу 

інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних із простроченої 

суми. Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, 

якщо він не виконав свій обов’язок щодо оплати додаткових витрат у строк, 

встановлений рішенням суду або за домовленістю між батьками, а в разі їх 

відсутності або у разі не встановлення такого строку – після спливу семи днів 

після пред’явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який 

фактично їх оплатив. Також боржник несе адміністративну відповідальність за 

несплату аліментів на дитину, якщо сукупний розмір заборгованості перевищує 

суму відповідних платежів за 6 місяців із дня пред’явлення виконавчого 

документа до примусового виконання для здорових дітей та в разі 
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заборгованості за 3 місяці для дітей, які мають проблеми зі здоров’ям, а у 

випадку злісного ухилення – кримінальну відповідальність [5]. 

Також щодо осіб, які більше 6 місяців не сплачують аліменти, 

виконавчою службою може бути винесено постанову про застосування до 

боржника одного з таких тимчасових обмежень щодо: встановлення 

тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України; встановлення 

тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; 

встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування 

вогнепальною мисливською, пневматичною та холодною зброєю, пристроями 

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 

дії; встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання. Дані 

обмеження застосовуються в повному обсязі до моменту погашення 

заборгованості.  

На даний час, за невиконання обов’язку щодо надання утримання 

батьками дитині передбачено кримінальну, адміністративну відповідальність, а 

також відповідальність у вигляді пені, штрафу або процентів залежно від 

розміру та періоду заборгованості, а також тимчасові обмежувальні заходи 

щодо виїзду за кордон, права керування транспортним засобом, у праві 

користування зброєю та праві полювання. В той же час, невиконання інших 

аліментних обов'язків, на жаль не отримало такої реакції з боку держави 

(виняток становить лише злісне ухилення від сплати встановлених рішенням 

суду коштів на утримання непрацездатних батьків, яке є злочином). При цьому, 

останній проект Закону України, яким було запропоновано змінити порядок 

притягнення до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати 

аліментів датується 7 лютого 2018 року, але 29 серпня 2019 року відкликано, 

однак він не стосувався криміналізації ухилення від сплати аліментів на 

подружжя, інших членів сім’ї та родичів [15].  

В діючому законодавстві України передбачається посилення 

відповідальності за несплату аліментів та збільшення терміну звернення та 
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періоду, за який можуть бути стягнуті аліменти. Існують такі види 

відповідальності за несплату аліментів: 

- цивільна відповідальність – неустойка за несплату аліментів (стаття 196 

СК України); 

- адміністративна відповідальність – суспільно корисні роботи, 

обмеження у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними 

засобами, користування зброєю та полювання (ст.ст. 183-1, 31-1, глава 31-А 

КУпАП, ст. 71 Закону України "Про виконавче провадження"); 

- кримінальна відповідальність - покарання у вигляді громадських робіт 

на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин, арешт на строк до трьох місяців 

або обмеження волі на строк до двох років (стаття 164 Кримінального кодексу 

України). 

Отже, законодавець крок за кроком робить сімейне законодавство більш 

ефективним, направленим передусім на захист інтересів дітей і осіб, із якими 

дитина проживає. 

 

 

РОЗДІЛ 2. ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

БАТЬКІВ ТА ІНШИХ ОСІБ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ 

2.1. Шлюбний договір як основне договірне джерело регулювання 

сімейних прав та обов'язків 

Законодавством України передбачена можливість врегулювання 

аліментних зобов’язань між батьками без втручання суду шляхом укладання 

окремого договору про сплату аліментів на дитину[16, с. 49]. Аліментні 

зобов’язання батьків та дітей, подружжя, а також інших членів сім’ї та родичів 

можуть визначатися не лише законодавством, можлива ситуація, коли учасники 

сімейних відносин можуть самостійно взяти на себе відповідні обов’язки, 

навіть тоді, коли законодавство їх не зобов’язує їх до цього. Дана ситуація має 

назву «договірне регулювання аліментних зобов’язань». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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Одним із таких договорів є шлюбний договір (який в сімейній практиці 

отримав назву «шлюбний контракт»), який може врегулювати майнові права та 

обов’язки подружжя, в тому числі як батьків (ст. 92 СК України) (див. додаток 

А). Зокрема, сторони можуть домовитися про надання утримання одному з 

подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі 

на умовах, визначених шлюбним договором. Якщо у шлюбному договорі 

визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі невиконання 

одним із подружжя свого обов'язку за договором аліменти можуть стягуватися 

на підставі виконавчого напису нотаріуса. Шлюбним договором може бути 

встановлена можливість припинення права на утримання одного з подружжя у 

зв'язку з одержанням ним майнової (грошової) компенсації (ст. 99 СК України). 

Подібні права та обов’язки подружжя може визначити і в окремому договорі 

про надання утримання, можливість укладення якого передбачена у ст. 78 СК 

України. При цьому, як зазначає О. М. Пономаренко, і з цим можна погодитися, 

і в окремому договорі про надання утримання можна передбачити право на 

нього подружжя незалежно від того, чи є отримувач аліментів непрацездатним 

та чи потребує він матеріальної допомоги [17, с. 50]. 

Крім того, зважаючи на те, що шлюбним договором можуть визначатися 

майнові права та обов'язки подружжя як батьків, він може визначати додаткові 

зобов’язання подружжя щодо надання утримання їхнім дітям [5]. 

Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які 

встановлені СК України (ч. 4 ст. 93). Ця норма встановлює гарантії майнових 

прав дитини. Тому батьки не можуть укласти шлюбний договір, за яким дитина 

буде позбавлена права на аліменти, права на отримання майна у власність, 

права на проживання в певному житловому приміщенні тощо. Також варто 

зазначити, що шлюбний договір не може ставити одного з подружжя у 

надзвичайно невигідне матеріальне становище (ч. 4 ст. 93 Сімейного кодексу 

України).  
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Вчені-цивілісти виділяють такі аргументи переваги та гарантії при 

укладенні шлюбного договору: змінити пропорцію розподілу спільно нажитого 

майна. Приміром, ділити його не навпіл, а на будь-які інші частини;  

ви можете встановити режим користування житлом одного з членів 

подружжя, що належало йому чи їй до шлюбу. Наприклад, чоловік або дружина 

після одруження вселяється до квартири іншого члена подружжя. У такому разі 

в шлюбному договорі можна встановити не лише порядок проживання 

подружжя чи повнолітніх дітей від попередніх шлюбів, а навіть порядок 

проживання у цьому помешканні інших родичів чоловіка або дружини. Ви 

правильно подумали про найдорожчих людей – тещу та свекруху. Їхнє право на 

постійне з вами проживання можна передбачити, і тоді – жодної моральної 

дилеми. Таким чином, шлюбний договір допоможе запобігти родинним 

конфліктам, порядку проживання у помешканні та передбачити обов’язок 

негайного виселення у разі розлучення;  

ви можете передбачити у договорі утримання одного з членів подружжя 

після можливого розлучення. Наприклад, жінка може зазначити однією з умов 

обов’язок чоловіка утримувати її після розлучення і навіть визначити розмір 

утримання. Ба більше – можна претендувати на утримання своєї мами, тобто 

тещі, та інших членів родини. Чоловік так само може претендувати на 

утримання після розлучення і зазначити це в договорі, проте ми все ще 

залишаємося патріархальним суспільством, тому зазвичай таку умову 

прописують жінки [18, с. 142].  

Виділяють також аргументи «проти» укладення шлюбного договору. Так, 

існує переконання подружжя, що укладати шлюбний договір – це ознака 

недовіри, яка сприймається як врегульований процес розлучення в 

майбутньому. Оскільки, сім’я є соціальним інститутом, а основне призначення 

шлюбного договору – врегулювання майнових відносин, а не сімейних 

проблем. Шлюбний договір не може регулювати особисті немайнові відносини 

між подружжям. Не можна в шлюбному договорі передбачити права і 

обов’язки подружжя щодо дітей. Також договір не може містити положень, які 
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обмежують право непрацездатного на отримання утримання, а також містити 

інші умови, які ставлять одного з подружжя у вкрай несприятливе становище 

[18, с. 143].  

Підсумовуючи вищенаведене, відзначимо, що шлюбний договір слід 

розглядати як цивілістичний правочин з ознаками сімейно-правового. Він є 

двосторонньою, консенсуальною, на платній чи безоплатній основі, строковою 

чи безстроковою угодою, спрямованою на встановлення певного режиму майна 

подружжя, а також їх взаємних майнових прав та обов’язків, має певну 

специфіку й потребує подальшого наукового дослідження та вдосконалення. 

 

2.2. Договір про надання утримання (аліментний договір): зміст та 

характеристика 

Шлюбний договір не завжди може бути використаний батьками дитини 

для врегулювання своїх аліментних зобов’язань, оскільки на момент його 

укладення вони повинні перебувати у шлюбі або подати заяву про реєстрацію 

шлюбу і набуває він чинності лише з моменту реєстрації шлюбу. В той же час, 

батьками дитини можуть бути також особи, які не перебувають між собою у 

шлюбі. В такому випадку можливе укладання окремого договору про надання 

утримання (аліментного договору) (див. додаток Б). 

Згідно зі ст. 189 СК України батьки мають право укласти договір про 

сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати, які не 

повинні погіршувати становище дитини, яке вона може отримати відповідно до 

сімейного законодавства. Такий договір може бути укладений між батьками, які 

не перебувають у шлюбі, якщо вони зареєстровані як батьки дитини; між 

батьками, які перебувають в шлюбі, після розірвання шлюбу і може бути 

виконаний примусово так само як і шлюбний договір – через виконавчий напис 

нотаріуса [5]. 

В договорі про плату аліментів на дитину сторони можуть самостійно 

визначити умови, розмір та строки виплати аліментів; виплати аліментів у 

частці від заробітку платника, у твердій грошовій сумі, шляхом надання майна 
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або іншим шляхом, встановленим сторонами у договорі або поєднання різних 

способів сплати аліментів – одночасно у частці від заробітку або іншого доходу 

платника і в твердій грошовій сумі; види доходів платника, що підлягають 

урахуванню при виплаті аліментів, визначаються самими сторонами; особливий 

порядок сплати аліментів (наприклад, шляхом особистої сплати аліментів 

безпосередньо платником аліментів їх одержувачеві, шляхом сплати аліментів 

платником аліментів їх одержувачеві через третіх осіб, поштовим переказом 

аліментів або шляхом перерахування аліментів на рахунок одержувача 

аліментів у банку); встановлення можливості індексації аліментів; види і розмір 

можливих додаткових витрат на лікування дитини в разі хвороби, оплату 

відпочинку, навчання, розвиток здібностей та інші потреби та інтереси дитини; 

призначення та цільове використання коштів. Таким чином, сторони в договорі 

про надання утримання можуть домовитися про безліч умов і деталей, які не 

враховуються при прийнятті судового рішення [16, с. 50-51].  

Договір про сплату аліментів є різновидом цивільно-правових договорів, 

що регулюється сімейним та цивільним законодавством. 

Так, відповідно до вимог ст. 189 СК України батьки мають право укласти 

договір про сплату аліментів на дитину (так званий «аліментний договір»), 

яким визначається розмір та строки виплати. Сторонами договору про сплату 

аліментів виступають батьки дитини. Вони мають право скласти такий договір 

як у період їх перебування у шлюбі, так і після його розірвання. Даний договір 

може бути укладений також між батьками, які не перебувають у шлюбі, якщо ці 

особи зареєстровані як батьки дитини. Умови договору про сплату аліментів на 

дитину мають визначати розмір, строки, а також порядок виплати та підстави 

цільового використання аліментів і не можуть порушувати права дитини, які 

встановлені СК України. 

 Необхідною умовою договору є визначення місця проживання дитини, 

яке співпадає з місцем проживання одного з батьків. Саме цей з батьків є 

аліментоотримувачем та власником аліментів (ч. 1 ст. 179 СК України). 
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Найважливішою умовою договору є встановлення розміру аліментів, 

який визначається сторонами самостійно. Розмір аліментів може бути набагато 

вищим за той, на який одержувач аліментів міг би претендувати згідно із 

законом. Проте можливість щодо їх зменшення обмежена, оскільки існує 

правило СК України про те, що умови договору не можуть порушувати права 

дитини, встановлені законодавством. Тобто у будь-якому випадку розмір 

аліментів за договором повинен відповідати вимогам ст. 182 СК, відповідно до 

якої мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 

50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. При не дотриманні 

цього обмеження, передбаченого законодавством, договір про сплату аліментів 

може бути визнано недійсним у судовому порядку. 

У договорі також визначається форма надання утримання тим з батьків, 

який проживає окремо від дитини: натуральна, грошова або змішана (ст. 181 СК 

України). Якщо розмір аліментів визначений у твердій грошовій сумі, у договорі 

передбачаються умови щодо її індексації (ч. 2 ст. 184 СК України). Також 

необхідним є визначення строків виконання аліментних зобов’язань, які 

встановлюються за згодою сторін із зазначенням дати виконання зобов’язань. 

Зміни договору вчиняються шляхом укладення договору про зміни, який 

також підлягає нотаріальному посвідченню. Стороні, що вимагає зміни або 

припинення договору про сплату аліментів, при не отриманні згоди іншої сторони 

надано право звернутися до суду з позовом про зміну або розірвання договору. 

За загальним правилом, припинення аліментного зобов’язання у батьків 

можливе у наступних випадках: досягнення дітьми повноліття, при цьому 

придбання дитиною повної дієздатності до досягнення повноліття в результаті 

народження у неї дитини, реєстрації шлюбу, укладення трудового договору або 

реєстрації особи як підприємця не є підставою для припинення обов’язку 

батьків щодо її утримання (ст. 180 СК України); у разі усиновлення 

(удочеріння) дитини (ст. 232 СК України); у випадку смерті однієї зі сторін – 

платника аліментів або самої дитини. 



19 

 

Крім того, у батьків дитини є право на укладення договору про 

припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права 

власності на нерухоме майно дитині. У разі укладення такого договору той із 

батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно утримувати її. 

Обов’язковою умовою укладення такого договору є одержання дозволу органу 

опіку і піклування. Такий договір також підлягає нотаріальному посвідченню і 

державній реєстрації і може вважатись договірною підставою припинення 

договору про сплату аліментів на дитину (ст. 190 СК України). 

Відповідно до ст. 192 СК України розмір аліментів, визначений за 

рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшений 

або збільшений за рішенням суду за позовом платника або одержувача 

аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або 

поліпшення здоров’я когось із них. 

У випадку невиконання батьком (матір’ю) свого обов’язку за договором 

аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

В попередньому підрозділі вже говорилося про укладання договору про 

утримання не тільки батьками дитини щодо її утримання, а й подружжям щодо 

утримання одне одного. Що стосується інших членів сім’ї та родичів, а також 

батьків дитини (як отримувачів аліментів), то можливість укладення ними 

такого договору не передбачена, однак виходячи із змісту ч. 2 ст. 7 СК України: 

«Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) 

між їх учасниками», й вони можуть укласти відповідний аліментний договір. 

Як зазначає О. Пономаренко, обмеження кола осіб, які мають право на 

укладення аліментного договору лише тими суб’єктами, які законом пов’язані 

аліментними зобов’язаннями, позбавлене будь-якого сенсу й не відповідає 

загальним засадам правового регулювання сімейних відносин, сутності сім’ї та 

її функціям. Право на укладення таких договорів повинні мати як особи, які 

названі як суб’єкти аліментного зобов’язання на нормативному рівні за 

наявності законодавчо визначених підстав виникнення аліментних 

правовідносин, так і відповідні особи за відсутності відповідних умов, а також 
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члени сім’ї та родичі, які не названі як суб’єкти аліментного зобов'язання на 

нормативному рівні (наприклад, тітка і племінник) [17, с. 55-56].  

Отже, укладання аліментного договору між іншими членами сім’ї та 

родичами є більш доцільним, оскільки спрощує процедуру отримання 

аліментів, адже за таких обставин немає потреби звертатися до суду з вимогами 

щодо сплати аліментів. 

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

3.1. Основні теоретичні та практичні проблеми стягнення аліментних 

коштів в Україні 

Дослідження, подане у цій науковій роботі було б неповним, якби ми не 

розглянули основні проблеми, які вимикають у сфері аліментних зобов’язань 

батьків, дітей, подружжя, інших членів сім’ї та родичів. 

Так, однією із проблем у цій царині була проблема, що відповідальність за 

прострочення сплати аліментів у вигляді пені застосовувалася лише за умови 

виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за 

рішенням суду. Відповідно, батьки як сторони аліментного договору при його 

складанні повинні були обов’язково передбачити відповідальність за його 

невиконання в частині несплати або часткової оплати аліментів. В іншому 

випадку майнової відповідальності винної особи за прострочення оплати 

аліментів не наступало. Про цю проблему зазначала зокрема А. Епрікян [6, с. 60]. 

На даний час, даної проблеми немає, оскільки відповідальність, передбачена ст. 

196 СК України стосується також випадків, коли аліменти були встановлені не 

відповідно до рішення суду, а відповідно до аліментного договору.  

Також А. Епрікян зазначає на труднощах, які виникають під час 

визначення розміру аліментів, адже часто відомості про доходи приховуються, 

особливо у разі виїзду боржника за кордон на постійне проживання або на 

заробітки, в державу, з якою Україна не має договору про надання правової 

допомоги. У такому разі отримання будь-якої інформації щодо доходів 
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боржника практично стає неможливим. Вирішенню зазначених питань може 

сприяти здійснення з боку компетентних органів державної влади більш 

жорсткого контролю над особами, які зобов’язані сплачувати аліменти, 

посилення відповідальності за надання недостовірної інформації як із боку 

платників аліментів, так і з боку їх роботодавців, а можливо, й наділення 

додатковими повноваженнями компетентних державних органів щодо 

перевірки реальних джерел доходів [6, с. 60]. 

Частково держава реагує на ці проблеми, зокрема через ратифікацію 

Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном, відповідно до якої можливе 

стягнення аліментів за зверненням одного з батьків, з яким проживає дитина до 

іншого щодо визнання і виконання рішення стосовно аліментних зобов’язань 

без подання нового позову, але вже в країні перебування боржника. Крім того 

законодавчо встановлений мінімальний розмір сплати аліментів незалежно від 

рівня доходу платника аліментів, а також зазначено, що суд не обмежується 

розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у 

нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким 

платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати.  

В той же час, можемо погодитися із пропозиціями науковця про 

необхідність запровадження ведення органами державної статистики окремого 

статистичного обліку осіб, зобов’язаних сплачувати аліменти; ведення 

спеціального діловодства та обліку фіскальними органами держави 

вищезазначених осіб, з урахуванням відомостей, наданих консульськими 

установами, щодо громадян України, які перебувають на консульському обліку 

в інших державах [6, с. 61]. 

Крім того, на нашу думку, слід збільшити мінімальний розмір аліментів до 

рівня прожиткового мінімуму на дитину, але встановити що він в принципі має 

відповідати тому рівню витрат на дитину, який існував в період спільного 

проживання платника аліментів та дитини. Крім того, у випадку запровадження 

реєстру платників аліментів доцільно було б здійснювати відрахування аліментів з 

урахуванням даних цього реєстру, в якому повинні були міститися дані не тільки 
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про платника, а й суми аліментів та строки їх виплати. Ще одним із варіантів 

вирішення проблеми є виплата присуджених аліментів державою, якщо дитина 

фактично не отримує аліменти відповідно до виконавчого документу або 

заборгованість із сплати аліментів перевищила розмір за шість місяців, як це 

пропонувалося вирішити у 2018 році, однак так і не вирішено [19]. 

Ще одним аргументом на користь стягнення аліментів в судовому 

порядку є наявність заходів кримінальної відповідальності за злісне ухилення 

платника аліментів від сплати коштів на утримання дітей. Проте Кримінальним 

кодексом України не передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від 

сплати аліментів щодо утримання дітей їхніми батьками, якщо дане 

зобов’язання засновано не на судовому рішенні, а врегульовано аліментним 

договором[16, с. 51]. На жаль до цього часу зміни до ст. 164 Кримінального 

кодексу України не внесено, хоча б це покращило стан із виплатою аліментів і 

дисциплінувало платників аліментів, попередило умисні прострочення виплат. 

З одного боку в СК України немає заборони на укладення аліментного 

договору на користь особи, яка є працездатною та не потребує матеріальної 

допомоги, а якщо укладається шлюбний договір – в законодавстві прямо 

говориться про можливість домовленості про надання утримання одному з 

подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі. 

Однак, згідно з п. 4.8 та 4.9 Глави 5 Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, при посвідченні договору про утримання нотаріусом 

перевіряється факт непрацездатності того з подружжя, на користь якого 

укладається угода, що унеможливлює укладання аліментних договорів, які 

передбачають утримання працездатного подружжя або інших осіб [17, с. 57]. 

Таким чином, в сфері аліментних зобов’язань виникає ряд проблем, 

вирішення яких дозволить належно захистити права та законні інтереси осіб, 

які потребують утримання з боку інших учасників сімейних правовідносин. 
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3.2. Правове регулювання аліментних зобов'язань в міжнародних 

відносинах 

Сьогодні законодавство України у сфері виплати аліментів перебуває на 

етапі реформування. У 2018 р. ухвалено пакет нормативно-правових актів 

#ЧужихДітейНеБуває, відповідно до якого внесені зміни щодо осіб, які не 

виплачують аліменти. Внесено низку змін до законодавства України в даній 

сфері, але тих заходів, які в останні роки вживає держава щодо стягнення 

заборгованості з аліментів, недостатньо для повноцінного врегулювання 

порушеного питання. Для подальшого вдосконалення законодавства необхідне 

запозичення досвіду провідних країн. 

Одним із найболючіших питань для осіб, на користь яких стягуються 

аліменти, є їхній розмір. Законодавством Канади передбачено, що розмір 

аліментів становить 33,6–55% сукупного доходу сім’ї. Середня заробітна плата 

жителя Канади станом на кінець 2018 р. становить 4 000 канадських доларів. У 

Сполучених Штатах Америки (далі – США) частка на забезпечення дітей (або 

одного із членів колишнього подружжя) іноді сягає 50% доходу аліментника [20]. 

У середньому в більшості європейських та американських країн розмір 

аліментів становить приблизно 30% від доходу того з батьків, який їх сплачує. 

Законодавство Німеччини передбачає, що мінімальний розмір аліментів на 

дитину за доходу платника аліментів до 1 500 євро становить: для дітей віком 

до 6 років – від 317 до 328 євро, віком від 6 до 11 років – 376 євро, віком від 12 

до 17 років – 440 євро, а для дорослих дітей – 504 євро. У Латвії розмір 

аліментів на кожну дитину з народження до 7 років становить 23% від суми 

мінімальної заробітної плати, або 98,90 євро на місяць. Для дітей від 7 до 18 

років та для повнолітніх дітей до 21 року, які продовжують навчання, розмір 

виплат становить 27,5% від розміру мінімальної заробітної плати, або 118, 25 

євро на місяць [20]. Боротьба з неплатниками аліментів щодо їх сплати в низці 

американських, європейських країн передбачає значно суворіші механізми 

відповідальності недобросовісних батьків, ніж в Україні.  
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США має найбільш суворе законодавство у сфері покарань неплатниками 

аліментів. Злісні неплатники аліментів можуть бути притягненні до покарання у 

вигляді позбавлення волі строком до 6 місяців, а в разі вчинення 

правопорушення повторно – строком до 2 років; штрафи за таке 

правопорушення не передбачаються. Крім того, якщо батько самостійно 

вирішив покинути родину, то він зобов’язується утримувати не тільки дітей, 

але й колишню дружину. Цікавим фактом є те, що в деяких штатах батькам, які 

є злісними неплатниками аліментів, можуть блокувати автомобілі (батькам 

дівчат рожевими блокаторами, а батькам хлопчиків – синіми) [21, c. 2]. 

У Канаді злісних неплатників аліментів можуть позбавити водійських 

посвідчень, ліцензії на ловлю риби чи полювання. Державні органи можуть 

оприлюднювати фотографії неплатників у мережі інтернет. Для злісних 

неплатників передбачена відповідальність строком до 6 місяців [9]. У 

Німеччині за ухилення від обов’язку сплати аліментів передбачається 

відповідальність у вигляді примусових робіт, конфіскації та продажу майна 

боржника на користь дитини або тюремного ув’язнення строком до 3 років [6]. 

У Латвії діє закон, відповідно до якого ті батьки, за кого мінімальні аліменти 

платить держава, позбавляються водійського посвідчення. Отже, якщо один із 

батьків не справляється зі своїм батьківським обов’язком, то за нього його 

виконує держава, але згодом стягує суму аліментів із боржника [22]. 

Отже, проаналізувавши законодавство України та провідних держав світу, 

можна зазначити, що українське законодавство потребує подальшого 

вдосконалення щодо мінімального гарантованого розміру аліментів. Оскільки їх 

розмір не може повною мірою забезпечити дитині гідний рівень життя. Крім 

цього, рівень відповідальності українських батьків дещо менший, ніж 

відповідальність, встановлена іноземним законодавством. Необхідно звернути 

увагу на те, що покарання батьків за несплату аліментів – це не зневаження їхніх 

прав, а відповідальність за порушення ними прав дітей. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження в межах даної наукової роботи дозволило 

сформулювати наступні висновки: 

1. Аліментне зобов’язання – це з одного боку обов’язок учасника сімейних 

правовідносин доглядати, забезпечувати членів сім’ї засобами до існування, який 

виконується як добровільно, так і примусово, як в силу положення закону, так і в 

силу договору (оскільки положення про утримання можуть міститися у шлюбному 

або іншому сімейному договорі), а також право відповідної особи на отримання 

такого утримання з боку зобов’язаної особи. Суб’єктами права на утримання є 

малолітні та неповнолітні діти, повнолітні діти, які навчаються, непрацездатні 

батьки, подружжя, інші члени сім’ї та родичі, а також подружжя, яке здійснює 

догляд за дитиною; суб’єктами аліментного обов’язку є повнолітні діти, батьки, 

подружжя, інші члени сім’ї та родичі. При цьому, іншим членам сім’ї та родичам 

зобов’язані надавати таке утримання лише повнолітні особи, за умови, якщо 

зобов’язані особи можуть надавати матеріальну допомогу, а у осіб, які мають право 

на утримання немає тих осіб, які їх зобов’язані утримувати першочергово. 

2. На даний час, за невиконання обов’язку щодо надання утримання батьками 

дитині передбачено кримінальну, адміністративну, а також цивільну відповідальність 

у вигляді пені, штрафу або процентів залежно від розміру та періоду заборгованості, 

а також тимчасові обмежувальні заходи щодо виїзду за кордон, права керування 

транспортним засобом, у праві користування зброєю та праві полювання. 

3. Законодавством України передбачена можливість врегулювання аліментних 

зобов’язань без втручання суду шляхом укладання шлюбного договору (для 

подружжя) або окремого договору про сплату аліментів, при цьому коло суб’єктів 

такого договору і випадків надання такого утримання не обмежується. Можлива 

ситуація, коли учасники сімейних відносин можуть самостійно взяти на себе 

відповідні обов’язки, навіть тоді, коли законодавство їх не зобов’язує їх до цього. 

Сторони аліментного договору можуть самостійно визначати розмір та строки 

виплати аліментів за умови,що не порушуються суб’єктивні права уповноваженої 

особи. 
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4. Виділено сучасні проблемами, які виникають у сфері аліментних 

зобов’язань: 1) під час визначення розміру аліментів (часто відомості про доходи 

приховуються, особливо у разі виїзду боржника за кордон на постійне проживання 

або на заробітки, в державу, з якою Україна не має договору про надання правової 

допомоги). Дану проблему можна вирішити шляхом: запровадження ведення 

органами державної статистики окремого статистичного обліку осіб, зобов’язаних 

сплачувати аліменти; збільшення мінімального розміру аліментів до рівня 

прожиткового мінімуму на дитину, а рекомендованого – до рівня витрат на дитину, 

який існував в період спільного проживання платника аліментів та дитини; 

2) неможливість притягнення до кримінальної відповідальності за злісне ухилення 

від сплати аліментів на дитину у разі, якщо підставою для їх нарахування став 

аліментний договір, а також відсутність будь-якої відповідальності за порушення 

аліментних зобов’язань щодо інших осіб (крім злісного ухилення від сплати 

встановлених рішенням суду коштів на утримання непрацездатних батьків, яке 

також є злочином); 3) нечіткість поняття «порушення інтересів дитини», що не 

дозволить визнавати недійсними аліментні договори тільки у разі дійсного 

порушення права дитини на утримання; 4) сімейне законодавство не передбачає 

випадків укладання договорів про надання утримання іншими особами, крім батьків 

(щодо дітей) та подружжя, що може стати підставою для відмови у вчиненні 

виконавчого напису нотаріуса і примусового виконання таких договорів. 

5. З метою подальшого вдосконалення вітчизняного законодавства розглянуто 

правове регулювання аліментних зобов'язань в міжнародних відносинах (на 

прикладах Канади, США, Німеччини, Латвії) щодо розміру аліментів та 

відповідальності за несплату аліментів. Зазначено, що українське законодавство 

потребує подальшого вдосконалення щодо мінімального гарантованого розміру 

аліментів та підвищення рівня відповідальності українських батьків. 

Вирішення всіх зазначених вище проблем, на нашу думку, дозволить належно 

захистити інтереси усіх учасників сімейних відносин, які потребують матеріальної 

допомоги.   
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР 

Місто Хмельницький, двадцять восьмого березня дві тисячі дев’ятого року. 

Ми: ВІННИЦЬКИЙ ГЛІБ ІГОРОВИЧ (народився 12 грудня 1976 року; паспорт СО 299976, 

виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Полтава 02 грудня 1999 року; 

ідентифікаційний номер за ДРФО України - 2773333110), що проживаю за адресою: місто 

Полтава, вул. Дудіна, 15, кв. 28 (далі - «ЧОЛОВІК»), та 

ДОРОШКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (народилася 10 серпня 1984 року; паспорт СО 

077593, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 05 серпня 1999 року; 

ідентифікаційний номер за ДРФО України - 0000007114), що проживаю за адресою: місто 

Київ, вул. Петрова, 20, кв. 54 (далі - «ДРУЖИНА»), 

Разом іменовані як «ПОДРУЖЖЯ», попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними 

вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи 

значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає нашій внутрішній волі 

як учасників цього правочину, розуміючи його природу, а також свої права та обов'язки за 

договором - маючи намір зареєструвати шлюб та урегулювати на майбутнє майнові 

відносини між собою і визначити взаємні майнові права та обов'язки, на засадах 

взаємоповаги один до одного, укладаємо цей договір, в якому проголошуємо та взаємно 

підтверджує один одному та всім зацікавленим у тому особам про таке: 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей договір стосується майнових відносин між нами, ПОДРУЖЖЯМ, включаючи наші 

майнові права та обов'язки як батьків у разі народження спільних дітей, і поширюється на 

будь-яке майно та грошові кошти. Інші питання подружнього життя, які б не були пов'язані з 

майновими відносинами, вирішуються відповідно до чинного законодавства. 

1.2. Під «майном» ми, ПОДРУЖЖЯ, розуміємо окремі речі, сукупність речей, а також 

майнові права та обов'язки, зокрема (але не виключно): 

• будь-які речі, як рухомі, так і нерухомі (включаючи садиби, окремі житлові будинки, 

квартири, інші об'єкти нерухомості, земельні ділянки, цінні папери, майно, що є валютними 

цінностями, коштовності, автотранспортні засоби тощо), а також продукцію, плоди та 

доходи (дивіденди) від них; 

- будь-які майнові права, в тому числі: 

- права на частки у статутних капіталах господарських товариств; 

- прибутки (дивіденди); 

- права на акції та/чи інші цінні папери; 

- будь-що інше, що відноситься до майнових корпоративних прав того із ПОДРУЖЖЯ, хто 

до моменту укладання цього договору є учасником господарського товариства; 

- права вимоги по грошових та/чи інших зобов'язаннях. 

Під «грошовими коштами» ми, ПОДРУЖЖЯ, розуміємо будь-які грошові суми, незалежно 

від того, у якій валюті вони виражені, як готівку, так і гроші та нараховані на них відсотки, 

що знаходяться на особистих рахунках у банківських (фінансових) установах (в тому числі 

заробітну плату, страхові та/чи будь-які інші виплати). 

2. ВЛАСНІСТЬ ПОДРУЖЖЯ 

2.1. Після набрання чинності шлюбного договору, майно (речі та майнові права, в т.ч. 

корпоративні) та грошові кошти ПОДРУЖЖЯ поділятимуться на такі, що є особистою 

приватною власністю ЧОЛОВІКА та ДРУЖИНИ, та на такі, які є спільною сумісною 

власністю ПОДРУЖЖЯ. 

2.2. ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожного із нас, ЧОЛОВІКА та ДРУЖИНИ, 

є: 
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а) майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні) та грошові кошти, які належали одному 

з нас та/або були зареєстровані за одним із нас до укладання шлюбу; 

б) майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні), придбані (набуті) кожним із нас після 

укладання шлюбу, але на кошти, що належали кожному із нас особисто; 

в) майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні) та грошові кошти, придбані (набуті) за 

час шлюбу, але на підставі договору дарування або у порядку спадкування; 

г) речі індивідуального користування, в тому числі коштовності - навіть тоді, коли вони 

придбані за спільні кошти, і незалежно від часу придбання (як до шлюбу, так і у шлюбі); 

д) речі професійних занять, придбані за час шлюбу для одного з подружжя; 

є) премії, нагороди, одержані кожним із нас за особисті заслуги незалежно від часу 

придбання (як до шлюбу, так і у шлюбі); 

ж) майно (речі та майнові права) та/або грошові кошти, отримані кожним із нас як 

відшкодування збитків, відшкодування втрати (пошкодження) речі, яка належала ДРУЖИНІ 

чи ЧОЛОВІКОВІ, відшкодування завданої моральної шкоди, страхові виплати тощо; 

з) дохід (дивіденди), плоди, приплід, продукція, що приноситимуть майно (речі та майнові 

права, в т.ч. корпоративні) та грошові кошти, котрі нами, ПОДРУЖЖЯМ, віднесено до 

особистої приватної власності.  

Ми погоджуємося з тим, що на майно та/чи грошові кошти, які є особистою приватною 

власністю кожного із нас, за будь-яких умов не поширюються положення глави 8 Сімейного 

кодексу України. 

2.3. Своєю особистою приватною власністю кожен із нас, ПОДРУЖЖЯ, володіє, 

користується і розпоряджається на власний розсуд, вчиняє будь-які дії щодо свого майна 

(грошових коштів), не узгоджуючи питання із чоловіком (дружиною) навіть за умови, якщо 

за час шлюбу таке майно істотно збільшиться у своїй вартості внаслідок спільних трудових 

чи грошових затрат одного з нас або й обох. 

2.4. спільною сумісною власністю подружжя є: 

а) будь-яка річ, набута за час шлюбу, і не віднесена нами, ПОДРУЖЖЯМ, до особистої 

приватної власності одного з нас; 

б) будь-які майнові права (в тому числі корпоративні), набуті за час шлюбу, і не віднесені 

нами, ПОДРУЖЖЯМ, до особистої приватної власності одного з нас; 

в) майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні), передане кожним з нас, подружжя, до 

спільної сумісної власності із майна, що є нашою особистою приватною власністю, за умови 

нотаріального посвідчення угоди про таку передачу; 

г) заробітна плата, пенсія, стипендія кожного із ПОДРУЖЖЯ, одержані або нараховані у 

період знаходження у зареєстрованому шлюбі; 

д) інші доходи, які не віднесені цим договором до особистої приватної власності, одержані 

одним із ПОДРУЖЖЯ і внесені до сімейного бюджету для спільного використання, або 

внесені на його особистий рахунок у банківську (кредитну) установу. 

2.5. Ми, дружина та чоловік, розпоряджатимемося майном та грошовими коштами, що є 

об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. 

Договір щодо такого майна (грошових коштів) або з їх використанням, укладений одним із 

нас в інтересах сім’ї, створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно (грошові 

кошти), одержані за договором, використовуватимуться в інтересах сім'ї. 

3. РОЗПОДІЛ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ 

3.1. дружина та чоловік мають право на поділ майна та грошових коштів, що належать їм на 

праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу (як у період знаходження 

у зареєстрованому шлюбі, так і після його розірвання). 

Предметом поділу може бути як все спільне сумісне майно подружжя, так і окремі речі 

(грошові кошти). 

Розподіл має бути оформлено відповідним договором про це, посвідченим нотаріально, 

незалежно від того, що буде предметом такого договору. 
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Така умова стосується і виділу майна одного з подружжя із складу усього майна 

ПОДРУЖЖЯ. 

3.2. При розподілі майна (грошових коштів) подружжя будуть враховуватися наступні 

вимоги: 

а) у разі розподілу майна (грошових коштів), що є об'єктом спільної сумісної власності 

подружжя, до народження дітей (дитини), частки кожного із подружжя є рівними; 

б) у разі розподілу майна (грошових коштів) після народження дітей (дитини) спільна 

сумісна власність подружжя підлягає поділові з урахуванням того, з ким залишаться 

проживати діти. При цьому: 

- при народженні однієї дитини, частка того із подружжя, з ким буде проживати ця дитина, 

має становити 70% (сімдесят відсотків) від усієї маси майна (грошових коштів), що підлягає 

поділові; 

- при народженні двох і більше дітей, частка того із подружжя, з ким будуть проживати діти, 

має становити 85% (вісімдесят п'ять відсотків) від усієї маси майна (грошових коштів), що 

підлягає поділові; 

- у разі, коли з кожним із ПОДРУЖЖЯ буде проживати однакова кількість дітей (наприклад, 

по одному), спільна сумісна власність має бути розподілена між ПОДРУЖЖЯМ, виходячи із 

принципу рівності часток; 

- при проживанні з кожним із подружжя різної кількості дітей частка у майні (коштах) того з 

подружжя, з ким проживатиме більша кількість дітей, становитиме 70 % (сімдесят відсотків) 

від усієї маси майна (грошових коштів), що підлягає поділові. 

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО УТРИМАННЯ 

4.1. Той із подружжя, з ким після розірвання шлюбу чи встановлення режиму окремого 

проживання залишаються діти, незалежно від суми виплачуваних для них (дітей) аліментів, 

має право на отримання від другого із подружжя достатніх коштів (за погодженням між 

ними - як у грошовій, так і у натуральній формі), необхідних для утримання дітей та 

забезпечення умов їхнього життя, зокрема: 

- до досягнення дітьми повноліття: 

- отримання коштів, необхідних для забезпечення нормального виховання та розвитку (як 

фізичного, так і духовного); 

- отримання коштів, необхідних на покриття додаткових витрат на дітей, пов'язаних із 

розвитком їх здібностей (відвідання різноманітних гуртків, студій, репетиторство тощо); 

- отримання коштів, необхідних на покриття додаткових витрат на дітей, пов'язаних із 

станом їх здоров'я; 

- до досягнення дітьми 23 років: 

- отримання коштів, достатніх для забезпечення навчання дітей у навчальних закладах будь-

якого рівня (у тому числі і за кордоном), включаючи оплату навчання та проживання; 

- для непрацездатних дітей: 

- отримання коштів, необхідних для утримання повнолітніх непрацездатних за станом 

здоров'я дітей - протягом усього часу їх непрацездатності, у разі недостатності виплачуваних 

їм аліментів. 

4.2. Той із подружжя, з ким після розірвання шлюбу чи встановлення режиму окремого 

проживання залишаються діти, які не досягли 10 (десяти років), незалежно від своєї 

непрацездатності та матеріального становища, має право на відповідне утримання від 

другого з подружжя, що виплачується у грошовій формі. 

Виплата утримання має здійснюватися щомісячно у строки та у сумах, додатково 

узгоджених подружжям, але не нижче суми, що є еквівалентом 200 (двісті) доларів США на 

день такої виплати за офіційним курсом валют, встановлених Національним банком України. 

При цьому під «утриманням» подружжя розуміє ті кошти, які мають витрачатися (та бути 

достатніми для цього) отримувачем на придбання для себе та для народжених подружжям 

малолітніх дітей до досягнення ними 10 років продуктів харчування, одягу, медикаментів, 
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оплату вартості проїзду у громадському транспорті, оплату комунальних послуг та 

здійснення інших виплат, пов'язаних із життям сім'ї. 

Все зазначене у цьому пункті є чинним і після припинення шлюбу між подружжям. 

4.3. Умови шлюбного договору, зазначені у пунктах 4.1 та 4.2 поширюються лише на 

випадки, коли народжені подружжям діти після розірвання шлюбу чи встановлення режиму 

окремого проживання подружжя будуть проживати з одним із них, або з трьох і більше дітей 

їх кількість буде розподілена між подружжя не порівну. 

4.4. Надання утримання для дітей чи другого із подружжя не позбавляє їх права на 

отримання аліментів у встановленому для того порядку. 

5. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ 

5.1. За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його 

особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому 

в натурі. 

5.2. У разі спору між подружжям щодо накладення стягнення на майно, яке є спільною 

сумісною власністю, питання вирішуються у судовому порядку. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Цей шлюбний договір набирає чинності у день реєстрації шлюбу між учасниками 

правочину. 

Ми, СТОРОНИ, стверджуємо, що: 

- у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій 

і могли (можемо) керувати ними; 

- розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки  за договором; 

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали 

істотне значення та були свідомо приховані нами; 

- договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого 

застосування фізичного чи психічного тиску; 

- договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для 

ПОДРУЖЖЯ обставин; 

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних наслідків (не є фіктивним); 

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним); 

- ми володіємо українською мовою, що дає нам можливість зрозуміти текст цього правочину 

та всі без винятку його умови. 

6.3. Зміна шлюбного договору та/чи доповнення до шлюбного договору оформлюється 

шляхом укладення відповідної угоди, посвідченої нотаріально. 

ПОДРУЖЖЯ має право відмовитись від шлюбного договору, подавши про це заяву 

нотаріусу. 

6.4. Будь-які інші питання, які не врегульовані цим шлюбним договором, що 

стосуватимуться майнових відносин ПОДРУЖЖЯ, визначатимуть взаємні майнові права та 

обов'язки, та будуть пов'язані з реалізацією договору, будуть вирішуватися нами у 

відповідності до вимог Сімейного кодексу України. 

При відсутності домовленості (згоди) питання будуть вирішуватися у судовому порядку. В 

такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору, 

виконання його умов чи визнання недійсним. 

6.5. Витрати по нотаріальному оформленню цього шлюбного договору ПОДРУЖЖЯ несе 

спільно. 

Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами 

правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236, 319 Цивільного кодексу 

України, ст.ст. 57-74, 92-103 Сімейного кодексу України) нам, учасникам правочину, 

нотаріусом роз’яснено. 

Шлюбний договір укладено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один 

із яких призначено для зберігання у приватного нотаріуса Хмельницького міського 

нотаріального округу _______________(м. Хмельницький, вул. ), а два інших, викладені, на 
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бланках нотаріальних документів, - для сторін за договором (по одному примірнику кожному 

із учасників правочину). 

Підписи сторін: 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА  
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Додаток Б 

ДОГОВІР ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ 

 

місто Хмельницький, першого серпня дві тисячі дев’ятнадцятого року 

 

Ми: ВІННИЦЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ (народився 12 грудня 1976 року; паспорт СО 299976, 

виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Полтава 02 грудня 1999 року; 

ідентифікаційний номер за ДРФО України - 2773333110), що проживаю за адресою: місто 

Полтава, вул. Дудіна, 15, кв. 28 (далі - «БАТЬКО»), та ДОРОШКО ОКСАНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА (народилася 10 серпня 1984 року; паспорт СО 077593, виданий 

Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 05 серпня 1999 року; ідентифікаційний 

номер за ДРФО України - 0000007114), що проживаю за адресою: місто Київ, вул. Петрова, 

20, кв. 54 (далі - «МАТИ»),разом надалі за текстом «БАТЬКИ» або «СТОРОНИ», діючи 

добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій 

внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення 

своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності 

правочинів, 

уклали даний договір про наступне: 

1. Даний договір укладено батьками малолітньої дитини ВІННИЦЬКОЇ МАРИНИ 

ОЛЕГІВНИ, 11.11.2018 (одинадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого) року 

народження (свідоцтво про народження № 111-11111, видане відділом ДРАЦС ХТУЮ), 

надалі за текстом – дитина. 

2. За домовленістю Батьків, даним договором встановлюється обов’язок Батька/Мати 

сплачувати на утримання дитини аліменти в розмірі 30000 (тридцять тисяч) гривень 00 

копійок щомісяця. 

Аліменти повинні бути сплачені Батьком/Матір'ю не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного 

поточного місяця за наступний місяць шляхом перерахування суми аліментів на відкритий 

на ім’я Батька/Матері рахунок №87654321 в КБ «Приватбанк» в м.Хмельницькому, МФО 

254675 

3. Крім сплати суми аліментів, зазначених в п. 2 даного договору, Батько/Мати зобов’язаний 

брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами 

(розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). 

За домовленістю Батьків, додаткові витрати на дитину сплачуються Батьком/Матір'ю 

щомісяця в сумі 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок шляхом перерахування суми 

додаткових витрат за реквізитами, вказаними в п. 2 даного договору. 

Додаткові витрати на дитину сплачуються Батьком/Матір'ю не пізніше 20 (двадцятого) числа 

кожного поточного місяця за наступний місяць. 

4. Батьки домовились, що до досягнення дитиною десятирічного віку дитина буде проживати 

разом з Матір’ю. Після досягнення дитиною десятирічного віку місце проживання дитини 

буде визначатися за спільною згодою Батьків та дитини. 

Нотаріусом роз’яснено Батькам положення ч. 3 ст. 160 Сімейного кодексу України, 

відповідно до якої, якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла 

чотирнадцяти років, визначається нею самою. 

5. Аліменти, одержані на дитину, є власністю Батька/Матері і мають використовуватися за 

цільовим призначенням. 

Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для 

її утримання. 

У разі смерті Батька/Матері аліменти є власністю дитини. 
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6. Згідно з ч. 2 ст. 189 Сімейного кодексу України у разі невиконання Батьком/Матір'ю своїх 

обов’язків за даним договором, аліменти та/або додаткові витрати на дитину з нього можуть 

стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

7. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з 

дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на 

аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий 

будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). 

8. Розмір аліментів та/або розмір додаткових витрат на дитину, визначений в даному 

договорі, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом Батька або 

Матері у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я 

когось із них та в інших випадках, передбачених законом. 

9. У разі невиконання, неналежного або несвоєчасного виконання Батьком/Матір'ю умов 

даного договору та виникнення заборгованості з вини Батька/Матері, він зобов’язаний 

сплатити неустойку (пеню) в розмірі 3 (трьох) відсотків від несплаченої суми аліментів 

та/або додаткових витрат на дитину за кожен день прострочення зобов’язання. 

10. Сплата Батьком/Матір'ю неустойки не звільняє від виконання зобов’язань за даним 

договором. 

11. Батько/Матір має право перевіряти цільове використання аліментів та додаткових витрат 

на дитину. 

Нотаріусом роз’яснено положення ст. 186 Сімейного кодексу України, відповідно до якої за 

заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє 

цільове витрачання аліментів. 

У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом 

про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок 

дитини у відділенні Державного ощадного банку України. 

12. Даний договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення і діє до 

досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку. 

13. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, несе Батько/Матір. 

14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку 

укладення договорів про сплату аліментів на дитину, підстав та наслідків визнання їх 

недійсними зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 157, 160, 180-197 Сімейного 

кодексу України. 

15. Ми, Батьки, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не 

носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі 

справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на 

вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається 

нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми 

однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо 

настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, 

що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на 

договорі. 

16. Батьки підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або 

суперечностей відносно умов даного договору. 

17. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах 

приватного/державного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Петренко 

Іванни Олександрівни, інші видаються Батькам.. 

 

ПІДПИСИ:  

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА 

 

 


