
 
Справа № 183/4798/18 

№ 2/183/2928/18 

Р І Ш Е Н Н Я 

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И 

09 листопада 2018 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області, у 

складі:         

головуючої судді Сороки О.В. 

       секретаря Пономаренко О.О., 

розглянувши в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом 

ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про зменшення розміру аліментів, 

за участю представника позивача ОСОБА_3, 

відповідача ОСОБА_2,- 

в с т а н о в и в: 

13.08.2018 року ОСОБА_1 звернувся до Новомосковського міськрайонного суду з позовом 

до ОСОБА_2, в якому просить зменшити розмір аліментів, що стягуються з нього на користь 

відповідача на утримання неповнолітніх дітей: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, 

ІНФОРМАЦІЯ_2. 

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначає, що з 23 червня 2012 року по 

21.04.2017 року перебував у зареєстрованому шлюбі з відповідачем, який був розірваний 

рішенням Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області у цивільній справі 

№ 183/1139/17 від 21.04.2017 року. Від шлюбу сторони мають двох спільних неповнолітніх дітей: 

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2. Рішенням Новомосковського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області у цивільній справі № 183/914/17 від 21.04.2017 

року з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 було стягнуто аліменти на утримання неповнолітніх дітей 

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 3000,00 грн. щомісяця, але 

не менше 30% від прожиткового мінімуму дитини відповідного віку, до досягнення дітьми 

повноліття, починаючи з 24 лютого 2017 року. Також, з позивача на корить ОСОБА_2 стягнуто 

аліменти на її утримання, у розмірі 700 грн. щомісяця, до досягнення дитиною ОСОБА_5, 

ІНФОРМАЦІЯ_2, 3-х річного віку, тобто до 21 серпня 2018 року, починаючи з 24 лютого 2017 

року. 

Далі, позивач вказує, що після рішення суду про стягнення аліментів у нього відбулася 

суттєва зміна сімейного та матеріального стану. Так, 24.07.2017 року ним зареєстровано шлюб зі 

ОСОБА_6 (після реєстрації шлюбу - ОСОБА_5). В цьому шлюбі позивачем було усиновлено 

двох малолітніх дітей його теперішньої дружини: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8, 

ІНФОРМАЦІЯ_4. При цьому, з січня 2018 року ОСОБА_1 не має будь-якої постійної роботи, в 

тому числі і не офіційної, його щомісячних дохід, який складається з випадкових заробітків та 

позик, не перевищує 4000,00 грн., в результаті чого позивач не має можливості сплачувати 

аліменти на утримання дітей у визначеному судовим рішенням розмірі, внаслідок чого 

утворилася заборгованість по аліментам у розмірі 36428,57 грн., яка постійно зростає. Теперішня 



дружина позивача також не має доходу, оскільки не працевлаштована, у зв'язку з відсутністю 

можливості знайти належну роботу за фахом після перебування у декретній відпустці по догляду 

за молодшою дитиною до 3-х років. Крім того, після смерті брата позивача, в 2014 році, на його 

одноосібному утриманні залишилася також його 74-річна матір, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка тяжко 

хворіє та потребує постійної матеріальної допомоги. 

Зазначені обставини стали підставою для звернення до суду, оскільки після ухвалення 

судом 21.04.2017 року рішення про стягнення аліментів, істотно змінився його сімейний та 

значно погіршився матеріальний стан, відсутній стабільний дохід та вдвічі виросла кількість 

дітей, які перебувають на його утриманні, розмір аліментів складає більшу частину його доходу 

(понад 75 відсотків), а тому ОСОБА_1 просить зменшити розмір аліментів, що стягуються з нього 

на користь відповідача на утримання неповнолітніх дітей: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та 

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 3000,00 грн. на 1559,00 грн., щомісяця, але не менше 50% від 

прожиткового мінімуму дитини відповідного віку і до досягнення дітьми повноліття, починаючи 

з дня набрання рішення законної сили. 

Ухвалою суду від 06 вересня 2018 року відкрите провадження у справі. За результатами 

підготовчого провадження відповідною ухвалою суду від 05 листопада 2018 року справу 

призначено до судового розгляду по суті. 

В судовому засіданні представник позивача позов підтримав, просить задовольнити у 

повному обсязі, з підстав зазначених у позові, а також надав відповідь не відзив (а.с.62-65). 

Відповідач в судовому засіданні позов не визнала, надала пояснення про те, що з моменту 

винесення рішення і до цього часу їх неповнолітні діти проживають разом з нею, повністю 

знаходяться на її утриманні. Посилання позивача на надто малий дохід 4000,00 грн. являються 

недостовірними, оскільки він займається підприємницькою діяльністю, а саме - надає послуги з 

ремонту автомобілів у власному СТО в м. Дніпро, таку підприємницьку діяльність позивач 

провадить без реєстрації, з метою приховування власного реального доходу, не сплати податків 

та аліментів. Усиновлення ОСОБА_1 двох дітей у новому шлюбу також не звільняють його від 

обов'язку щодо утримання власних дітей. Сама ж відповідач, не маючи власного помешкання, 

проживає разом з дітьми у найманому жилі, що потребує додаткових затрат, які постійно 

зростають на зимовий період. Зниження суми аліментів поставить її та дітей у вкрай тяжке 

матеріальне становище. На сьогодні прожитковий мінімум для дитини 6 років становить 

1559,00грн., а отже відповідно до чинного законодавства, на двох їх спільних дітей загальна сума 

аліментів має становити 3118,00грн. 

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши подані докази, з точки зору належності та 

допустимості, а у своїй сукупності з точки зору достатності, дійшов до наступного висновку. 

На підставі рішення Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 

21 квітня 2017 року з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 стягуються аліменти на утримання 

неповнолітніх дітей ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, у розмірі 

3000,00 грн. щомісяця, але не менше 30% від прожиткового мінімуму дитини відповідного віку, 

до досягнення дітьми повноліття, починаючи з 24 лютого 2017 року (а.с. 9-10). 

Статтею 51 Конституції України гарантовано, а ст. 180 СК України передбачено, що батьки 

зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. 

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від 

доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі (ч. 3 ст. 181 СК України). 

У відповідності до ч.1 ст. 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 з них. 
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Згідно ст.182 СК України при визначенні розміру аліментів суд враховує зокрема: стан 

здоров'я та матеріальне становище платника аліментів, наявність у платника аліментів інших 

дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина, наявність рухомого та 

нерухомого майна, грошових коштів. 

В п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 від 15 травня 2006 року «Про 

застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо 

батьківства, материнства та стягнення аліментів» роз'яснено, що відповідно до ст.192 СК 

України розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд 

може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв'язку зі зміною матеріального 

чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них. У новому розмірі аліменти 

сплачуються з дня набрання рішенням законної сили. 

З аналізу даних правових норм вбачається, що при вирішенні питання про зменшення 

розміру аліментів, слід з'ясовувати чи змінилося матеріальне становище, сімейний стан та стан 

здоров'я сторін, і що ця зміна впливає на змогу сплачувати аліменти у вже визначеному розмірі. 

Особа, яка сплачує аліменти - платник аліментів, вправі звернутися до суду з позовом про 

зменшення розміру аліментів на дитину у тих випадках, коли погіршилося його матеріальне 

становище, сімейний стан чи стан його здоров'я або ж покращилося матеріальне становище, 

сімейний стан чи стан здоров'я одержувача аліментів. 

Частиною 1 ст. 80 ЦПК України визначено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності 

дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин, які входять до предмета 

доказування. 

В судовому засіданні встановлено, що з моменту винесення рішення суду про стягнення 

аліментів змінився сімейний стан позивача, 24 липня 2017 року останній зареєстрував шлюб з 

ОСОБА_9, що стверджується копією свідоцтва про шлюб (а.с.11). В даному шлюбі позивач 

усиновив двох малолітніх дітей своєї теперішньої дружини. 

Так, суду подані копії свідоцтв про народження ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с.12) та 

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 (а.с.13), їх батьком значиться позивач по справі - ОСОБА_1. 

Згідно довідки про доходи Новомосковської ГУ ДФС України в Дніпропетровській області 

від 31.07.2017 року (а.с.14), інформації про суму виплачених ОСОБА_1 доходів за період з 

01.04.2017 року по 31.03.2018 року немає. 

Подані позивачем докази, у своїй сукупності, дають суду підстави вважати, що з моменту 

винесення рішення про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей, у нього, як у 

платника аліментів, змінилися лише одна умова, визначена ч.1 ст. 192 СК України, для 

зменшення розміру аліментів, а саме: змінився сімейний стан, внаслідок одруження та 

усиновлення двох малолітніх дітей. 

Поряд з цим, в силу вимог ст. 81 ЦПК України, позивачем не доведено, що з моменту 

винесення рішення про стягнення аліментів змінився його матеріальний стан, оскільки факт того, 

що ОСОБА_1 офіційно не працевлаштований, постійного доходу немає, існував ще на момент 

ухвалення Новомосковським міськрайонний судом рішення від 21.04.2017 року. 

Також, позивачем не надано належних та допустимих доказів тому, що його 74-річна мати 

перебуває на його утриманні. 

Частиною 2 ст. 182 СК України встановлено, 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. 

Аналізуючи викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог, 

однак суд, оцінюючи докази з точки зору достатності, у відповідності до вимог ч.2 ст. 80 ЦПК 
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України, приходить до переконання, що зменшення розміру аліментів, що стягуються з позивача 

на користь відповідача на утримання дітей ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, 

ІНФОРМАЦІЯ_2, у розмірі визначеному позивачем, не забезпечать гідних умов існування цих 

дітей. Зменшення розміру аліментів, що стягуються з позивача на утримання дітей до 50% від 

прожиткового мінімумі дитини відповідного віку буде достатнім у даній спірній ситуації. 

Керуючись ст.ст. 4, 12, 76, 80, 81, 89, 223, 263, 265 ЦПК України, суд,- 

у х в а л и в: 

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про зменшення розміру аліментів, - задовольнити частково. 

Зменшити розмір аліментів, що стягуються з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_8 

(ідентифікаційний номер НОМЕР_1), на користь ОСОБА_2, на утримання дітей - ОСОБА_4, 

ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2. 

Стягувати з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), на користь 

ОСОБА_2, аліменти на утримання сина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, щомісяця у розмірі 50% від 

прожиткового мінімумі дитини відповідного віку, починаючи з дня набрання цього рішення 

законної сили до досягнення дитиною повноліття. 

Стягувати з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), на користь 

ОСОБА_2, аліменти на утримання сина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, щомісяця у розмірі 50% від 

прожиткового мінімумі дитини відповідного віку, починаючи з дня набрання цього рішення 

законної сили до досягнення дитиною повноліття. 

Апеляційна скарга на рішення може бути подана до Дніпровського Апеляційного суду 

через Новомосковський міськрайонний суд в тридцятиденний термін з дня його проголошення. 

Суддя                                                                Сорока О.В.                                                         
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