
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИ МОЖНА ВИВЕЗТИ ДИТИНУ ЗА КОРДОН БЕЗ ДОЗВОЛУ НА ЦЕ 

ДРУГОГО З БАТЬКІВ?  

Часто трапляється так, що суперечки між батьками призводять до ситуації, 

коли один із них відмовляється видавати іншому дозвіл на вивезення дитини за 

кордон. А згідно із законодавством України, дітей до 16 років можна вивозити 

за межі держави лише, якщо обидва з батьків згодні на це. При цьому від мети 

поїздки вимога закону ніяк не залежить: не має значення, везете ви своє чадо на 

відпочинок або поправити його здоров'я. Тож, вам необхідно, щоб другий з 

батьків підтвердив, що він не проти подорожі.  

Та все ж законодавством передбачено можливість, коли нотаріальна згода 

другого з батьків на вивезення дитини за кордон не потрібна: 

- якщо один з батьків позбавлений батьківських прав; 

- якщо дитина виїжджає з матір'ю-одиначкою; 

- якщо другий з батьків помер або пропав без вісті; 

- якщо другий з батьків дитини іноземець або особа без громадянства; 

- якщо другий з батьків ухиляється від сплати аліментів.  

До речі, щодо аліментів. Якщо мати офіційно зверталася до суду, а потім – до 

виконавчої служби щодо стягнення з батька дитини аліментів на її утримання, і 

боржник – батько дитини так нічого і не сплачує, то, ймовірно, сформувалася 

заборгованість з аліментів. Якщо вона перевищує розмір аліментів за 4 місяці, 

то мамі варто звернутися до виконавця і взяти довідку про заборгованість – 



цього буде достатньо для того, щоб перетнути кордон з дитиною без згоди 

батька.  

Крім цього, мама може також отримати відповідне рішення суду. При цьому це 

може бути разовий дозвіл на одну поїздку, або ж дозвіл, виданий на певний 

період. Наприклад, на один рік.  

При складанні такої позовної заяви до суду необхідно вказати: 

мету виїзду дитини за кордон (лікування, відпочинок, відвідини родичів); 

термін перебування дитини за кордоном; 

місце перебування / проживання дитини за кордоном; 

факт відмови другого з батьків дати згоду на виїзд дитини з країни.  

В Україні мали місце випадки, наприклад, коли мамі давали дозвіл  терміном на 

один рік для перетину кордону з непідконтрольною територією. Мотивували 

тим, що на непідконтрольною території залишилися бабусі і дідусі, майже всі 

родичі дитини, і щоб не розлучати її з ними – і було видано такий дозвіл.  

Крім цього, мама може ще звернутися до опікунської ради, яка допоможе 

встановити фактичне місце проживання дитини з мамою, видасть відповідне 

розпорядження, і пред'явивши його на кордоні цього буде достатньо для 

тимчасового виїзду дитини на термін не більше одного місяця. 

 

      Якщо у вас виникли питання, або ваші права порушені звертайтеся до фахівців 

системи безоплатної правової допомоги  за адресою: смт Голованівськ 

вул..Ціолковського,1,  або за телефоном 068 834 77 45 

     Також ваші правові проблеми можна вирішити: 

- зателефонувати на безкоштовний номер системи надання безоплатної правової 

допомоги 0 800-213-103; 

- поставити запитання в месенджер фейсбук-сторінки Голованівський місцевий 

центр з надання: БВПД:https://www.facebook.com/glvn.legalaid.kr.ua/; 

- скористатися правничою вікіпедією WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua; 

 

https://www.facebook.com/glvn.legalaid.kr.ua/?__tn__=K-R-R&eid=ARDAyuObqjyQdynDD45kS2XOZju713yrhxQn6f6nUY2gPluivJAoVxGAAth2tea8gP0PCroze8iyIxIs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD0tjKf65PhQf1oQsU0BESczI-6nFXmiToilMLQyAEi8GO6Qb8uJSCXR5iv2ajyfvrhsl-YdgpZdaU1U8Z3San69e6MamqzcydyCgSgL-hAvS1MBsi327eiXhSLY87OhkJqaJqZp-pVyq2Yw8o-asHcdJnLP0LZSd406p_GTsAmWmdY08T2vofKDbeDmW_2jkzpfRqTVf_qHDaFPf9d_jXJpecM2VQL6qVPx_i7vbmFk7bgugpMERYh6ZM9ljlDO1EBs08C0dCQF3bf4xaSOU01xE9hl7tF_1rN_ZP3wWjUEpYDHzzas9BEwh_ZxWxmFsxcxo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.legalaid.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ju9YF-TWrd_I8M4sn2nXKQ1zmJM3Ivuqr5OJqi965CkCzBui-hPk6POU&h=AT1RA5eg1d6A2yyBtheVb_lsAqFRttJfjGK-5LZ2Oqht1U_2l3MUTXufUJe34QJ1VAg4nCz3LyL1STqe0IZE_oCeLLGuE20xKV5RcoPc3GkUzlasYm3kQsN_pnIfaaMVlTAG5AMjUqsu_496AxqlAMiihMEpbJajZ0j3DBki_hkdIjyMi9CxIu_-42jsH4tbMLF50BOt1ssspSfUjzBtL0cLCeqjx2brS7F9kCCTyRQLOceeAYfZoE3JkDCVgiao-7y4aQGL6c4AIzZIMx3odGL1ON6_itRXFJA2ZzQEit_dzia-WP2qz3WYrobo-3UY3aq3JKRWsgRQs8IW1Rork47J6HNd00ex94Th-3XMBMSwl8I3lTy5DLXdvu5EWjF6HAkbdzIZCeazvxm1S_l5T0WU-qX_RR9ljbiPnAjPOq8GrX-lFNGn1SV5iaW02JN-cY_L3C8o9HHs-wmm1tOJWlxO7WOSHS1CynDqh3eh0SaZHs25ngmW491Uj9N7xXW596YYDNei2jHd6TmVeT3aRrGakIUSELM9VfEl56YJqB7prpePRWBrZpX3tyF8bjNSb3S5G_0ACTwaOQP0SghuUPc-Jd69gesi2_nM7-MfQkgTuA

