
Справа № 953/7612/21 

н/п 2-н/953/1003/21 

Київський районний суд м.Харкова 

СУДОВИЙ НАКАЗ 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
27.04.2021 Суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С. розглянувши заяву 

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 про видачу судового наказу про 

стягнення з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , аліментів на утримання двох 

неповнолітніх дітей ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 

Згідно частини третьої статті 181 СК України, за рішенням суду кошти на утримання дитини 

(аліменти) присуджуються у частці 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. Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду 

за позовом одержувача аліментів. 

Згідно частини другої статті 182 СК України, розмір аліментів має бути необхідним та 

достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на 

одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку. 

Відповідно до ч. 5 ст.183СК України той із батьків або інших законних представників дитини, 

разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового 

наказу про стягнення аліментів у 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. 

Згідно статті 191 СК України, аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня 

пред`явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу - із дня подання такої 

заяви. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст.430ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі 

про стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць. 

Відповідно до п.4 ч.1 ст.161ЦПК України - заявниця заявила вимогу про стягнення аліментів 

на двох дітей у розмірі - однієї третини заробітку (доходу) платника аліментів, і ця вимога не 

пов`язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю 

залучення інших заінтересованих осіб. 

Керуючись ст.ст. 180, ст. 181, 184 СК України, ст. 161, 167, 168 ЦПК України, 

НАКАЗУЮ: 
Стягнути з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: 

АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої 

за адресою: АДРЕСА_1 , аліменти на утримання неповнолітніх дітей ОСОБА_3 , 

ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у розмірі 1/3 від заробітку (доходу) 

платника аліментів, але не менш ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку та не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, 

щомісячно, починаючи з дня пред`явлення заяви до суду, а саме з 21 квітня 2021 року і до 

досягнення дітьми повноліття. 

Стягнути з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: 

АДРЕСА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 227 (двісті двадцять сім) грн. 00 коп. 

Допустити негайне виконання судового наказу в частині стягнення аліментів в межах суми 

платежу за один місяць. 

Судовий наказ після набрання ним законної сили видати стягувачу. 

Суддя _________________ _____________________ 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_792/ed_2020_12_02/pravo1/T022947.html?pravo=1#792
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_798/ed_2020_12_02/pravo1/T022947.html?pravo=1#798
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_805/ed_2020_12_02/pravo1/T022947.html?pravo=1#805
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_842/ed_2020_12_02/pravo1/T022947.html?pravo=1#842
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10451/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#10451
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8553/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8553
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_790/ed_2020_12_02/pravo1/T022947.html?pravo=1#790
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_792/ed_2020_12_02/pravo1/T022947.html?pravo=1#792
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_809/ed_2020_12_02/pravo1/T022947.html?pravo=1#809
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8553/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8553
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8605/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8605
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8609/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8609


Під час розгляду вимого у порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не 

розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті. 

Згідно з ч.7 статті 170 ЦПК України боржник має право звернутися до суду з позовом про 

зменшення розміру аліментів. 

Судовий наказ набрав чинності   „_____ ______________21___ року 

Дата видачі судового наказу стягувачу   „_____ ______________21___ року 

Судовий наказ може бути пред`явлений 

до виконання до   „_____ ______________21___ року 

Суддя _________________ _____________________ 

 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8629/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8629

