
Категорія справи №  

646/2469/18 

: Цивільні справи (до 01.01.2019); Позовне провадження; Спори, що виникають із сімейних 

правовідносин; Спори, що виникають із сімейних правовідносин про стягнення аліментів. 

Надіслано судом: 21.05.2018. Зареєстровано: 22.05.2018. Оприлюднено: 25.05.2018. 

Номер судового провадження: не визначено 

 

 

Справа № 646/2469/18 

№ провадження 2/646/1052/2018 

Р І Ш Е Н Н Я 

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 

17.05.18 року                                                                      м.Харків 

Червоно заводський районний суд м. Харкова у складі: 

головуючого судді - Сорока О.П., 

за участю секретаря судового засідання - Cімоненко К.Ю., 

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом ОСОБА_1 до 

ОСОБА_2 про зміну розміру аліментів на дітей, 

в с т а н о в и в : 
Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з вищевказаним позовом до ОСОБА_2, яким просить 

збільшити розмір аліментів, які стягуються з відповідача на утримання дітей: ОСОБА_3, 

ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, до 1 / 3 частини його доходів, але не менше 

50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. 

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначала, що перебувала з відповідачем у 

зареєстрованому шлюбі, від якого сторони мають двох неповнолітній дітей. 31.03.2016 року 

судом винесено рішення про стягнення з відповідача на користь позивача аліментів у розмірі 

1 / 3 частини його доходів, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку. В той же час, 08.07.2017 року були внесені зміни в законодавство в частині 

визначення мінімального розміру аліментів та збільшено його розмір з такого, що повинен 

бути не меншим ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до 50 

відсотків. Посилаючись на вказані обставини, позивач просить суд збільшити розмір 

аліментів, починаючи з дня внесення вищевказаних змін, а саме з 08.07.2017 року. 

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 19.04.2018 року  провадження у 

вищевказаній цивільній справі відкрито в порядку спрощеного позовного провадження. 

Відповідач у встановлені судом строки надав відзив на позов, в якому зазначив, що не 

заперечує проти збільшення розміру аліментів, які підлягають стягненню з нього на 

утримання дітей з моменту звернення позивача до суду з вказаним позовом. 

    Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що  позов підлягає частковому задоволенню, 

виходячи з наступного. 

Судом встановлено, що з 24.07.2004 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 перебували у 

зареєстрованому шлюбі, який було розірвано 21.03.2016 року. 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/74112692


Від шлюбу сторони мають дітей: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, 

що підтверджується копіями свідоцтв про народження серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 

(а.с.9,10). 

Рішенням Червонозаводського районного суду м.Харкова від 31.03.2016 року у справі № 

646/1806/16-ц було частково задоволено позов ОСОБА_1 та стягнуто з ОСОБА_2на користь 

ОСОБА_1 аліменти на утримання сина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та дочки ОСОБА_4, 

ІНФОРМАЦІЯ_2, в розмірі 1/3 частини зі всіх видів заробітку щомісячно, починаючи з 

08.02.2016 року й до повноліття дітей, але не менш ніж 30 відсотків від прожиткового 

мінімуму для дітей відповідного віку. 

Вказане рішення суду першої інстанції було залишено без змін ухвалою Апеляційного суду 

Харківської області від 27.03.2016 року. 

На підставі вказаного рішення суду було видано виконавчий лист та відкрито виконавче 

провадження №52097896 (а.с.16,17). 

Згідно довідки про розмір отриманих аліментів від 05.04.2018 року № 46969, у 2018 році 

ОСОБА_1 отримує від ОСОБА_2 аліменти по 1000,00 грн. щомісячно (а.с.13). 

Згідно ст. 180 Сімейного Кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до 

досягнення нею повноліття. 

Згідно зі ст.ст.182,183 СК України частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде 

стягуватись як аліменти на дитину, визначається судом. 

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 тощо. 

Відповідно до ч. 1ст. 192 СК України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або 

домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за 

позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, 

погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим 

Кодексом. 

Враховуючи зміст статей 181,192 СК України, розмір аліментів, визначений рішенням суду, 

не вважається незмінним. 

Частиною 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачено, що 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. 

Приймаючи до уваги встановлені обставини справи, обов'язок батьків утримувати дитину, 

зміни в законодавстві щодо порядку стягнення аліментів, суд приходить до висновку про 

наявність підстав для збільшення розміру аліментів, які підлягають стягненню з відповідача 

на утримання дітей до 1 / 3 частини його доходів, але не менше 50 відсотків прожиткового 

мінімуму для дитини відповідного віку. 

В той же час, що стосується вимог позивача про стягнення аліментів у новому розмірі з дня 

внесення змін в законодавство, а саме з 08.07.2017 року, то слід зазначити наступне. 

Пунктом 23 Постанови № 3 Пленуму Верховного суду України від 15 травня 2006 року «Про 

застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України про розгляді справ щодо 

батьківства, материнства та стягнення аліментів» встановлено, що у новому розмірі аліментів 

сплачуються з дня набрання рішенням законної сили. 

Вимоги позивача про стягнення аліментів у зміненому розмірі з дня внесення змін у 

законодавство є безпідставним. 
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Таким чином, суд вважає за необхідне частково задовольнити позов та стягувати з відповідача 

на користь позивача аліменти у розмірі 1 / 3 частини його доходів, але не менше 50 відсотків 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку з дня набрання рішенням законної сили. 

Згідно ст. 141 ЦПК України із відповідача підлягає стягненню судовий збір на користь 

держави в розмірі 704,80 грн. 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.4,13,18,141,259,263-265 ЦПК України, 

ст.180, 181, 182, 191, 192 Сімейного Кодексу України, 

ВИРІШИВ: 
Позов ОСОБА_1 - задовольнити частково. 

Збільшити розмір аліментів на утримання дітей: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, 

ІНФОРМАЦІЯ_2, які підлягають стягненню відповідно до рішення Червонозаводського 

районного суду міста Харкова від 31.03.2016 року у справі №646/1806/16-ц з ОСОБА_2, 

ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: 

АДРЕСА_1, на користь ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, яка 

проживає за адресою: АДРЕСА_2, до 1 / 3 частини всіх його доходів, але не менше 50 

відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно до досягнення 

дітьми повноліття, починаючи з дня набрання рішенням законної сили. 

В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити. 

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, 

зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, на користь держави в особі Державної судової 

адміністрації України судовий збір у розмірі 704,80 грн. 

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги 

безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом тридцяти днів з дня 

проголошення рішення. 

Суддя                                                                                                             Сорока О.П. 
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