
АЛІМЕНТИ 2020 
РОЗМІР АЛІМЕНТІВ: 

Вік 

дитини, 

років 

МІНІМАЛЬНИЙ 
МАКСИМАЛЬНИЙ 

ГАРАНТОВАНИЙ  РЕКОМЕНДОВАНИЙ1 
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< 6  1109 1159 1197,50 2218 2318 2395 22180 23180 23950 

6-18 889,50 929,50 960,50 1779 1859 1921 17790 18590 19210 

АЛІМЕНТИ ЯК ВІДСОТОК ВІД ЗАРПЛАТИ: 
кількість дітей МАКСИМАЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ  

щодо утримань з зарплати 1 2 ≥3  

25% 

(або ¼) 
33,33% 

(або ⅓) 
50% 

(або ½) 
70% ЗП 

(ст. 128 КЗпП) 

АЛІМЕНТИ ЯК ТВЕРДА ГРОШОВА СУМА: визначається судом 

РОЗРАХУНОК АЛІМЕНТІВ2: 

АЛІМЕНТИ = (ЗП – ПДФО – ВЗ)× % 

Комісія банку/пошти за переказ – сплачується за рахунок платника аліментів (утримується з ЗП) 

ВІК ДИТИНА та АЛІМЕНТИ: 

дитина може самостійно 

розпоряджатися аліментами 

максимальний вік  

для отримання аліментів: 

з 14 років 18 років 
23 роки 

(якщо продовжує навчатися) 

ВИПЛАТИ, з ЯКИХ АЛІМЕНТИ НЕ УТРИМУЮТЬСЯ: 

1 вихідна допомога при звільненні 

2 неоподатковувана сума матеріальної (нецільової благодійної) допомоги (2940 грн за рік – у 2020 році) 

3 декретні (допомога при вагітності й пологам) та лікарняні по догляду за дитиною віком до 14 років 

4 компенсація за невикористану відпустку при звільненні, окрім компенсації за кілька років 

5 вартість речового, продовольчого забезпечення військовослужбовців3 або його грошової компенсації 

6 допомога на лікування, допомога на поховання, допомога малозабезпеченим 

ВИПЛАТИ, з ЯКИХ АЛІМЕНТИ УТРИМУЮТЬСЯ3: 

1 зарплата, у т.ч. відпускні та усі види премій; усі види 

грошового забезпечення у військовослужбовців4, також 

сума компенсації для них  ПДФО 

4 компенсація за невикористану відпустку при 

звільненні (за кілька років) 

2 лікарняні (як перші 5 днів, так і за рахунок ФСС5), 

окрім по догляду за дитиною до 14 років 

5 авторська винагорода штатних працівників 

періодичних видань 

3 стипендія 6 пенсія, окрім за інвалідністю 1 групи 

4 допомога по безробіттю 7 доходи від підприємницької діяльності 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ: 

ФІНАНСОВА 
АРЕШТ МАЙНА 

(несплата – 3 місяці) 

СУСПІЛЬНО-КОРИСНІ 

РОБОТИ 

(несплата – 6 місяців6) 

ШТРАФИ 

(несплата ≥ 1 року) 
ПЕНЯ 

(несплата  

≥ 1 день) 

 автоматичний арешт коштів на рахунках 

 звернення стягнення на майно боржника 

(перевірка стану, арешт, вилучення та 

реалізація) 

СТРОК, 

років 
Розмір 

ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВ 

(несплата – 4 місяці6) 

1 20% 

1%  

за кожний день 

прострочення, 

але не більше 

100% суми 

аліментів 

 виїзд за кордон 120-240 год 

 керування автомобілем 240-360 год 

(повторно протягом року)  використання зброї, у т.ч. полювання 

2 30% 

 перереєстрація, зняття з обліку транспортного 

засобу з метою його відчуження Ухилення від робіт – 

адмінарешт 10 діб 

або кримінальна 

відповідальність 

(можливий строк – 

2 роки) 

 нотаріальне посвідчення будь-яких угод, які 

спрямовані на відчуження майна з 

неплатником 

3 50% 
 продаж або інше відчуження як засновником 

юрособи своєї частки в статутному капіталі 

1-за умови достатності коштів; 

2-ЗП=зарплата та прирівняні доходи (лікарняні); ВЗ–військовий збір; % - призначений відсоток аліментів з виконавчого листа; 
3-повний перелік можна знайти у Постанові Кабміну від 26.02.1993 р. № 146; 

4-також рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби; 

5-робити це зі спецхрахунку – заборонено (лист Мінсоцполітики від 01.03.2019 р. № 522-11-1); 
6-3 місяці, якщо дитина має інвалідність або дитина важко хвора. 

 


