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_____________ суд міста ______________________ 

адреса: ____________________________________ 

електронна адреса: ___________________________ 

 

Позивач: __________________________________ 
паспорт серії ________________________________ 

РНОКПП: __________________________________ 

Зареєстрован/а за адресою: _____________________ 

___________________________________________ 

адреса для листування: _______________________ 

___________________________________________ 

тел. ________________________________________ 

 

Представник Позивача: ______________________ 

свідоцтво про право на заняття адвокатської 

діяльністю від ___________ року №__________,  

паспорт _____________, виданий _______________, 

РНОКПП: __________________________________ 

адреса реєстрації: 

____________________________________________. 

Адреса для листування: 

__________________________________________ 

тел. _______________________________________ 

електронна адреса: ____________________________ 

 

Відповідач: ________________________________  

паспорт серії ________________________________ 

РНОКПП: __________________________________ 

зареєстрований за адресою: ____________________ 

електронна адреса: ________________ або невідомо 

тел. ________________________________________ 

 
ПОЗОВНА ЗАЯВА 

 про стягнення аліментів 

 

Я, ПІБ _________________, проживала з Відповідачем, ПІБ______________, однією 

сім'єю без реєстрації шлюбу. За час сімейних відносин у нас народилось ___ дітей: 

ПІБ_______ (РНОКПП:____________), __________ року народження (копія свідоцтва про 

народження 1-КИ №___________ та копія РНОКПП додається) та ПІБ_______________ 

(РНОКПП: ____________), ___________ року народження (копія свідоцтва про 

народження серії І-КИ №___________ та копія РНОКПП додається). На даний час я, 

_______________ та Відповідач ______________, проживаємо окремо. Прошу суд 

звернути увагу на те, що Відповідач про матеріальне становище дітей, які знаходяться на 

моєму повному матеріальному утриманні та проживають разом зі мною, не дбає та з 

останнім фактично неможливо досягти угоду про способи виконання обов`язку 

утримувати дітей.  

Варто звернути й на те, що мною систематично здійснюються дії, які направлені на 

піклування про забезпечення __ дітей всім необхідним для їх повноцінного духовного та 

фізичного розвитку. 

Я, _______________, вважаю, що Відповідач (як батько ___ дітей) повинен у 

відповідності до вимог закону утримувати дітей, відчувати відповідальність за них, 

забезпечувати їм добрі умови для проживання та виховання, у тому числі, забезпечувати 
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матеріально, однак відповідач не надає матеріальної допомоги на утримання в 

добровільному порядку, жодної участі у вихованні ____ дітей не приймає та матеріально 

їх не підтримує, не цікавиться життям дітей, станом їх здоров`я тощо. 

У зв`язку з тим, що Відповідач не бажає брати участь в утриманні дитини в 

добровільному порядку, ухиляється від виконання своїх батьківських обов`язків та від 

відповідальності за забезпечення достатніх та належних умов життя, необхідних для 

всебічного розвитку дітей, аліменти мають бути стягнуті за рішенням суду. 

Між нами, Позивачем та Відповідачем, виникли аліментні правовідносини щодо 

зобов`язання батьків утримувати дітей до досягнення ними повноліття, проте на такі 

зобов`язання Відповідач не звертає увагу.  

Відповідач _____________, станом на ___________ року, працює у 

____________________________ (ЄДРПОУ:__________) та отримує заробітну плату не 

менше мінімальної, а саме не менше, ніж 6500 гривень на місяць. 

Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», 

визначений розмір мінімальної заробітної плати, а саме, у місячному розмірі мінімальна 

заробітна плата становить: з 1 січня - 6500 гривень.  

Орієнтовний сукупний щомісячний дохід Відповідача складає суму в розмірі 

________, 00 грн. (_______________ гривень, 00 коп.). 

Я, ПІБ____________________, звертаю увагу суду на те, що у Відповідача немає 

аліментних зобов`язань перед іншими особами та соціальних зобов`язань, які могли бути 

враховані при визначенні розміру аліментів. Додатково зазначаю, що Відповідачу на праві 

приватної власності належить об`єкт нерухомого майна (квартира).  

Таким чином, вважаю за необхідне стягувати з Відповідача аліменти на утримання 

______________ (__________ року народження) у розмірі ____ гривень щомісячно та 

аліменти на утримання _____________ (___________ року народження) у розмірі _____ 

гривень щомісячно. 

Відповідно до ч. 2 статті 182 СК України, 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. Мінімальний рекомендований розмір аліментів 

на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного 

віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника 

аліментів. 

З огляду на абз. 2 статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2022 рік», для дітей віком від 6 до 18 років, з 1 січня 2022 року, прожитковий 

мінімум складає - 2618 гривень. 

Вважаю, що враховуючи щомісячний сукупний дохід Відповідача, останній має 

можливість сплачувати суму мінімального рекомендованого розміру аліментів, у розмірі 

2618 гривень, щомісячно (на кожну дитину).  

Вищевказані суми на утримання дітей _______________ та _____________, прошу 

стягувати починаючи з дня подачі цієї позовної заяви і до досягнення дітьми повноліття.  

Керуючись п. 1 ч. 1 статті 430 ЦПК України, суд допускає негайне виконання 

рішень у справах про: стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць; 

З огляду на статтю 180 СК України, батьки зобов'язані утримувати дитину до 

досягнення нею повноліття 

Згідно з ч. 1 статті 182 СК України, при визначенні розміру аліментів суд враховує: 

1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини; 2) стан здоров'я та матеріальне 

становище платника аліментів; 3) наявність у платника аліментів інших дітей, 

непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; 3-1) 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; 3-2) доведені стягувачем аліментів 


