
Лекція 35. 

Тема: Майнові правовідносини батьків і дітей. Аліментні зобов'язання 

подружжя. 

План 

1. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.  

2. Обов’язок батьків утримувати дитину. 

3. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків. 

4. Права та обов’язки інших члені сім’ї та родичів. 

 

Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань для  

визначення рівня знань, умінь та навичок  

1. Переглянути інформацію за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgD51h8XeSI 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи  

1. Права і дітей щодо користуванням майном. (ст..176 СКУ) 

2. Управління майном дитини. (ст..177 СКУ) 

3. Використання доходу від майна дитини. (ст..178 СКУ) 

4. Право власності на аліменти, одержані на дитину. 

 

Пройти тест за посиланням яке буде надане під час відеоконференції 

 

 

1. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.  

Кожна сім’я має певний обсяг майна, яке призначене для задоволення побутових 

та інших потреб сім’ї.  

Майнові правовідносини, які можуть виникати між батьками і дітьми поділяють 

на дві групи: 

 відносини батьків і дітей з приводу майна, що перебуває у сфері володіння 

сім’ї; 

 аліментні зобов’язання батьків та дітей. 

Батьки та діти, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками 

майна. 

Зазвичай, основним джерелом доходів в сім’ї є майно і праця батьків. 

Проте, за ЦК України будь-яке майно, набуте за договором дарування або у 

спадщину, є особистою власністю обдарованого чи спадкоємця. 

Правовідносини з приводу майна поділяються на три види залежно від джерела 

набуття майна: 

а) набутого батьками і призначеного для потреб усієї сім’ї; 

б) набутого за рахунок спільної праці чи спільних коштів батьків і дітей; 

в) майна, що набувається самими неповнолітніми на різних правових підставах. 

Батьки і діти, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками 

майна. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці, чи спільних 

коштів, належать їм на праві спільної сумісної власності. Вони можуть бути і 

самостійними власниками майна, однак при вирішенні спору між батьками і 

неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм майна, 

вважаються, що воно є власністю батьків. Виняток з цього правила стосується речей, 

які придбані батьками чи одним з них для забезпечення іх розвитку, навчання, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgD51h8XeSI


виховання (одяг, речі особистого вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти тощо). 

Управління майном дитини здійснюють батьки без спеціального на те повноваження до 

їх повноліття та набуття повної цивільної дієздатності. Батьки вирішують це питання 

спільно. Спори вирішуються органами опіки та піклування або судом. Після 

припинення управління батьки зобов’язані повернути дитині майно, яким вони 

управляли, а також доходи від нього 

Неналежне виконання батьками своїх обов’язків щодо управління майном дитини 

є підставою для покладання на них обов’язку відшкодувати завдану матеріальну шкоду. 

Кожна сім'я має певний обсяг майна, яке призначене для задоволення побутових 

та інших потреб її членів. Сімейне законодавство послідовно закріплює принцип 

роздільності майна батьків і дітей. Згідно з ч. 1 ст. 173 СК батьки і діти, зокрема ті, які 

спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна. Це означає, що 

незалежно від тривалості спільного проживання та спільного користування роздільним 

майном, яке належить батькам або дитині, воно зберігає свій первісний правовий 

режим. СК уводить також презумпцію права власності батьків на спірне майно. 

Відповідно до ч. 2 ст. 173 СК при вирішенні спору між батьками та малолітніми, 

неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм майна вважається, 

що воно є власністю батьків. Виняток з цього правила стосується речей, які придбані 

батьками чи одним із них для забезпечення розвитку, навчання і виховання дитини 

(одяг, інші речі особистого вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне 

обладнання тощо). СК прямо закріплює право власності дитини на таке майно (ст. 174). 

Батьки при визначенні порядку володіння та користування майном, що належить 

їм на праві спільної сумісної власності, а також роздільним майном зобов'язані 

враховувати інтереси своїх неповнолітніх дітей. Майно, що забезпечує виховання і 

розвиток дитини, вони зобов'язані передавати їй у користування (ч. 1 ст. 59, ч. 1 ст. 176 

СК). Відповідно до ч. 2 ст. 176 СК права батьків і дітей на користування житлом, що є 

власністю когось із них, встановлюються законом. При розпорядженні своїм майном 

дружина, чоловік зобов'язані враховувати інтереси дитини, інших членів сім'ї, які 

відповідно до закону мають право користуватися ним (ст. 59 СК). Майно, набуте 

батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить їм на 

праві спільної сумісної власності (ст. 175 СК). 

Батьки вирішують спільно питання про управління майном дитини. Порядок 

вчинення батьками правочинів щодо майна дитини визначається законодавством (ст. 

177 СК). За загальним правилом, продукція, плоди і доходи від майна, що належить 

власникові речі, є його власністю (ст. 189 ЦК). Це правило поширюється на випадки, 

коли власником речі є неповнолітня особа. Саме вона набуває прав щодо плодів та 

доходів від належного їй майна. Однак управляють таким майном і доходами від нього 

батьки дитини. Крім того, закон надає батькам право використовувати доходи від 

майна, що належить малолітній дитині, на виховання та утримання інших дітей, а також 

на невідкладні потреби сім'ї (ч. 1 ст. 178 СК). Неповнолітня дитина розпоряджається 

доходом від свого майна відповідно до цивільного законодавства (ст. 178 СК). 

Батьки управляють майном своєї дитини до досягнення нею повноліття та набуття 

повної цивільної дієздатності (статті 34, 35 ЦК). Після припинення управління батьки 

зобов'язані повернути дитині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього (ч. 

4 ст. 177 СК). У випадку неналежного виконання батьками своїх обов'язків щодо 

управління майном дитини на них може бути покладений обов'язок відшкодувати 

завдану їй матеріальну шкоду (ч. 5 ст. 177 СК). 



 

2. Обов’язок батьків утримувати дитину 

Статтею 51 Конституції України закріплено обов’язок батьків утримувати дітей 

до їх повноліття. Проте, трапляються у житті ситуації, коли уже повнолітні дочка, син 

потребують фінансової допомоги своїх батьків, адже їх матеріальна підтримка може 

бути єдиним засобом існування для дітей. 

Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей знайшов своє відображення  у 

Сімейному кодексі України. 

Главою 16 Сімейного кодексу України визначено обов’язок батьків утримувати 

повнолітніх дочку, сина та виконання цього обов’язку. 

Батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх дітей за умови, що вони можуть 

надати матеріальну допомогу у випадках: 

 якщо діти є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.При цьому 

отримання повнолітнім непрацездатним дочкою/сином доходів, які є більшими за 

прожитковий мінімум, автоматично не свідчить, що вони не потребують матеріальної 

допомоги; 

 якщо діти продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної 

допомоги, до досягнення ними 23 років. 

Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують 

навчатися після досягнення повноліття (незалежно від форми  навчання),  виникає за   

обов’язкової сукупності таких юридичних фактів:   

 досягнення дочкою,  сином віку,  який перевищує 18,  але є меншим 23 років;   

 продовження ними навчання;   

 потреба у  зв’язку  з  цим  у  матеріальній  допомозі;   

 наявність  у  батьків можливості надавати таку допомогу (пункт 20 Постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 №3 «Про застосування судами 

окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, 

материнства та стягнення аліментів»). 

Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, 

з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.  При 

цьому стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання, 

припиняються у зв’язку з закінченням навчання чи відрахуванням з навчального 

закладу, але не у зв’язку з канікулами. 

Способи стягнення аліментів на повнолітню дитину: 

 у добровільному порядку; 

 у судовому порядку. 

 Стягнення аліментів у добровільному порядку: 

 за усною домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо 

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

 батьки мають право укласти письмовий та нотаріально посвідчений договір 

про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови 

договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Сімейним кодексом 

України. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. У разі 

невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором аліменти з нього можуть 

стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса; 

 один із батьків може подати за місцем своєї роботи заяву про відрахування 

аліментів на дитину у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. 

https://ligazakon.net/document/view/VS06098?ed=2006_05_15&_ga=2.94245790.283241259.1613471035-699802567.1613116626
https://ligazakon.net/document/view/VS06098?ed=2006_05_15&_ga=2.94245790.283241259.1613471035-699802567.1613116626
https://ligazakon.net/document/view/VS06098?ed=2006_05_15&_ga=2.94245790.283241259.1613471035-699802567.1613116626
https://ligazakon.net/document/view/VS06098?ed=2006_05_15&_ga=2.94245790.283241259.1613471035-699802567.1613116626


Стягнення аліментів у судовому порядку: 

суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі 

і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів. 

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 десятикратний розмір 

прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено 

джерело походження коштів; 

 інші обставини, що мають істотне значення. 

Розмір аліментів на повнолітню дитину 

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення 

гармонійного розвитку дитини. 

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. 

При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість 

надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми 

дочкою, сином. 

Частиною 1 статті 200 СК України визначено, що суд визначає розмір аліментів 

на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку 

(доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього 

Кодексу. 

Частиною 2 статті 182 СК України встановлено що 

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

50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Однак, Верховний 

суд України своєму рішенні №569/8960/17 дійшов висновку, що положення частини 2 

статті 182 СК України не застосовуються до визначення розміру аліментів на 

повнолітніх дітей, оскільки мінімальний розмір аліментів на повнолітніх дочку чи сина 

цією статтею не встановлений. 

Час, з якого присуджуються аліменти 

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. 

Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду 

докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг 

їх одержати у зв’язку з ухиленням останнього від їх сплати. 

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

від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі. За нині чинним СК 

визначення розміру аліментів відбувається в частковому відношенні до заробітку 

(доходу) батьків, однак сам розмір такої частки законом не встановлюється. Він 



визначається судом у кожному конкретному випадку примусового стягнення аліментів 

(ст.183 СК). Суд, при визначенні частини заробітку (доходу), стягуваної як аліменти, 

може варіювати залежно від співвідношення одержуваної суми з прожитковим 

мінімумом. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 

50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Прожитковий мінімум 

встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний 

рік.  

Якщо стягуються аліменти на 2 і більше дітей, суд визначає єдину частку від 

заробітку, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Той із 

батьків або інший законний представник дитини, разом з яким проживає дитина, має 

право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів 

у розмірі: на 1 дитину – однієї чверті, на 2 дітей – однієї третини, на 3 і більше дітей – 

половини заробітку (доходу) платника аліментів. При цьому, розмір аліментів на кожну 

дитину не повинен перевищувати десяти прожиткових мінімумів на дитину 

відповідного віку. Відповідно до ст.182 СК при визначенні розміру аліментів суд 

враховує наступні обставини: 

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;  

4) наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; 

5) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на 

придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір 

прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено 

джерело походження коштів;  

6) інші обставини, що мають істотне значення. 

За заявою платника або одержувача суд може визначити розмір аліментів не в 

частці від заробітку (доходу) платника, а у твердій грошовій сумі. Це можливо у 

випадках, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу 

одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення. 

Такий підхід доцільно застосовувати і в інших випадках, наприклад, якщо відповідач 

нелегально одержує доходи з різних джерел, у зв’язку з чим їхній загальний розмір 

складно визначити. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, 

підлягає індексації відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів 

населення». 

Зміна розміру аліментів 

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 СК України. 

 Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на 

нерухоме майно 

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). Такий договір нотаріально 



посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з 

моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону. 

 

 

3. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків. 

Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків 

закріплено в статті 51 Конституції України. 

Згідно із частиною першою статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні 

дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують 

матеріальної допомоги. 

Обов’язок утримувати батьків включає: 

 сплату аліментів; 

 участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, 

інвалідністю або немічністю. 

Обов’язок утримувати батьків (виплачувати аліменти) може бути покладено 

лише на повнолітніх дочку, сина (стаття 51 Конституції України, стаття 202 

Сімейного кодексу України). 

При цьому якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були 

поновлені, обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були 

позбавлені батьківських прав, не виникає. 

У виняткових випадках обов’язок утримувати своїх батьків може покладатися 

не лише на повнолітніх дочку, сина. 

Так, якщо мати, батько є тяжко хворими, особами з інвалідністю, а дитина (до 

досягнення нею 18 років) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити 

рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на 

покриття витрат, пов'язаних з лікуванням та доглядом за ними (стаття 206 

Сімейного кодексу України). 

1. Відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України право на утримання 

виникає за умови, якщо батьки: є непрацездатними*; 

2. потребують матеріальної допомоги (тобто батьки не мають можливості 

забезпечити своє гідне існування у зв’язку з відсутністю пенсії чи її низького розміру). 

*Непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (стаття 26) пенсійного віку, 

або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають 

право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону. 

Дочка, син крім сплати аліментів зобов'язані брати участь у додаткових 

витратах на батьків, викликаних: 

 тяжкою хворобою; 

 інвалідністю; 

 немічністю. 

Якщо діти не виконують обов’язку щодо сплати додаткових витрат, батьки мають 

право звернутися до суду. Суд в кожному конкретному випадку визначає наявність 

вказаних вище обставин на підставі відповідного медичного висновку. 

При визначенні розміру стягнення суд враховує наявність інших повнолітніх 

дітей, незалежно від того, до всіх чи до когось із дітей пред’явлений позов. 

Виконання повнолітніми дочкою, сином обов’язку утримувати батьків 

Аліменти на утримання батьків можуть виплачуватись: 
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 у добровільному порядку; 

 у судовому порядку (примусово). 

Добровільний порядок 

Вважається, що повнолітні діти виконують свої обов’язки щодо утримання 

непрацездатних батьків добровільно. 

Разом з цим батьки та діти можуть врегулювати свої відносини за домовленістю 

(договором), якщо це не суперечить вимогам законодавства та моральним засадам 

суспільства (частина перша статті 9 Сімейного кодексу України). 

Отже, повнолітні дочка, син та батьки можуть за бажанням укласти договір про 

сплату аліментів на батьків. 

Судовий порядок  

У випадку якщо повнолітні дочка, син не надають матеріальну допомогу 

добровільно батьки мають право звернутися до суду. 

Позовна заява про стягнення аліментів подається у порядку цивільного 

судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за 

зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача або позивача. 

 

Позов про стягнення аліментів може бути пред’явлений до одного/ кількох з дітей 

або до всіх дітей разом. 

За подання позовної заяви у справах про стягнення аліментів позивач 

звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових 

інстанціях (стаття 5 Закону України «Про судовий збір»). 

До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог Цивільного процесуального 

кодексу України, додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (стягнення 

аліментів), наприклад: 

 документи, що підтверджують доводи позивача про потребу в матеріальній 

допомозі (довідка з управління Пенсійного фонду про розмір пенсії, довідка з 

лікувальної установи про захворювання тощо); 

 довідка про склад сім'ї; 

 довідка про заробітну плату відповідача (у разі наявності) тощо 

Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька 

Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків, які 

потребують матеріальної допомоги не є абсолютним. 

Так, якщо судом буде встановлено, що мати, батько, що заявляють вимоги про 

надання їм утримання, ухилялися від виконання батьківських обов’язків, дочка, син 

можуть бути звільнені від обов’язку надавати їм утримання та обов’язку брати участь у 

додаткових витратах. 

Дочка, син звільняються судом від обов’язку утримувати матір, батька та 

обов’язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько 

не сплачували аліменти на утримання дитини, що призвело до виникнення 

заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, 

і така заборгованість є непогашеною на момент прийняття судом рішення про 

визначення розміру аліментів на батьків. 

У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не 

більш як три роки (стаття 204 Сімейного кодексу України). До виняткових випадків 

можна віднести відсутність у батьків будь-яких коштів для існування, тяжку хворобу 

тощо. 
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Несплата аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення 

заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, 

підтверджується довідкою, виданою органом державної виконавчої служби, приватним 

виконавцем у порядку, встановленому законом. 

Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці 

від заробітку    (доходу)    з    урахуванням    матеріального    та    сімейного    стану    

сторін. При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат на непрацездатних 

батьків суд бере до уваги можливість одержання ними утримання від інших дітей, до 

яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, а також від дружини, чоловіка та 

своїх батьків (частина друга статті 205 Сімейного кодексу України). 

Також, до уваги береться отримання батьками пенсії, пільг, субсидій, наявність в 

батьків майна, що може приносити дохід тощо. 

Отже, в кожному конкретному випадку суд враховує всі види заробітку чи доходу 

як дітей так і батьків. 

 

4. Права та обов’язки інших члені сім’ї та родичів. 

Відносини між членами сім'ї та родичами, які регулюються Сімейним кодексом 

України, умовно можна поділити на дві групи: 

 1. Особисті немайнові права та обов'язки. 

 2. Майнові обов'язки із утримання інших членів сім'ї, родичів. 

Зокрема, законодавець передбачив таке: 

1)баба, дід, прабаба та прадід мають право на виховання правнуків та їх захист. У 

випадку перешкоджання вказаним особам батьками чи іншими особами, з якими 

проживає дитина, вони вправі звернутися з відповідним позовом до суду; 

2) брати та сестри мають право на спілкування з неповнолітніми дітьми, а 

повнолітні, окрім того, ще й мають право брати участь у вихованні неповнолітніх братів 

та сестер; 

3) мачуха, вітчим мають право брати участь у вихованні пасинка, падчерки; 

4) сестра, брат, вітчим, мачуха мають право на захист малолітніх, неповнолітніх, 

повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки; 

6) внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда. А 

також повнолітні брати, сестри, пасинки, падчерки зобов'язані піклуватися про брата, 

сестру, вітчима, мачуху, які виховували їх та надавали матеріальну допомогу. 

Сімейне законодавство передбачає обов’язки з надання взаємної матеріальної 

допомоги також іншими членами сім’ї та родичами – онуками, правнуками, дідом, 

бабою, братами та сестрами, вітчимом та мачухою, пасинком і падчеркою, фактичними 

вихователями і вихованцями. 

Необхідність покладання на таких родичів обов’язку по аліментуванню 

непрацездатних осіб обумовлена тим, що сьогодні держава, на жаль, не може взяти на 

себе обов’язку утримувати таких осіб. 

Обов'язки із утримання неповнолітніх або непрацездатних родичів, відповідно до 

чинного законодавства, мають такі особи, за умови, що вони можуть надавати 

матеріальну допомогу: 

1. Баба, дід зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх онуків, якщо у них 

немає матері, батька або якщо батьки не можуть з вагомих причин надавати їм 

належного утримання. 
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2. Повнолітні внуки, правнуки зобов'язані утримувати бабу, діда, прабабу, 

прадіда, які потребують матеріальної допомоги, якщо у них немає чоловіка, дружини, 

повнолітніх дітей або ці особи з вагомих причин не можуть їх належно утримувати. 

3. Повнолітні брати, сестри зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх 

братів та сестер, а також непрацездатних повнолітніх братів та сестер, які потребують 

матеріальної допомоги. 

4. Мачуха, вітчим зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх пасинка, 

падчерку, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, 

повнолітніх братів, сестер або ці особи з вагомих причин не можуть надавати їм 

належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну 

допомогу. 

Однак, суд вправі звільнити їх від виконання цього обов'язку або обмежити 

певним терміном, наприклад, у випадку нетривалого проживання з їхнім батьком, 

матір'ю, негідної поведінки у шлюбних відносинах батька, матері дитини. 

5. Повнолітні падчерка, пасинок (які можуть надавати матеріальну допомогу) 

зобов'язані утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують 

матеріальної допомоги, і якщо вони самі надавали пасинку, падчерці систематичну 

матеріальну допомогу не менш аніж п'ять років та якщо у них немає чоловіка, дружини, 

повнолітніх дітей, братів, сестер або ці особи з вагомих причин не можуть їх належно 

утримувати. 

6. Інші особи, в сім'ї яких виховується дитина, зобов'язані надавати їй матеріальну 

допомогу, якщо у неї немає батьків, баби, діда, повнолітніх братів, сестер. 

7. Повнолітня особа зобов'язана утримувати непрацездатних родичів та інших 

осіб, з котрими вона проживала не менше п'яти років, та якщо у неї немає батьків, баби, 

діда, повнолітніх братів, сестер. 

Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів на дітей і 

непрацездатних повнолітніх осіб, які потребують матеріальної допомоги, визначається 

у частці від заробітку (доходу) або у грошовій сумі. 
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