
 

 

Період огляду: квітень 2021 року 

Категорія справ: цивільні спори про визначення місця проживання дітей 

 

ПІДСУМКИ ОГЛЯДУ 

У квітні 2021 року Верховним Судом було прийнято вісім рішень у цивільних справах, які серед 

іншого стосувалися визначення місця проживання дитини.  

Постанова Верховного суду від 06 квітня 2021 року (справа N 496/967/16-ц) 

Постанова Верховного суду від 07 квітня 2021 року (справа N 289/58/19) 

Постанова Верховного суду від 13 квітня 2021 року (справа N 664/652/19) 

Постанова Верховного суду від 14 квітня 2021 року (справа N 754/9014/19) 

Постанова Верховного суду від 14 квітня 2021 року (справа N 199/4810/17) 

Постанова Верховного суду від 14 квітня 2021 року (справа N 716/591/19) 

Постанова Верховного суду від 21 квітня 2021 року (справа N 461/9136/19) 

Постанова Верховного суду від 26 квітня 2021 року (справа N 755/17637/19) 

Визначення місця проживання дитини у випадку розпаду сім’ї є надзвичайно важливим і складним 

питанням, оскільки під час вирішення спору мають враховуватися й балансуватися права та інтереси 

дитини, а також права й інтереси обох батьків.  

Стереотипно прийнято вважати, що суди при вирішенні питання про визначення місця проживання 

дитини, як правило надають перевагу матері. Проте нещодавно проведене дослідження Асоціацією 

жінок-юристок України «ЮрФем» спростувало дану гіпотезу та показало що у 70% справ суди 

залишають проживати дитину із матір’ю, через те, що батько дитини не заперечує проти такого місця 

проживання, або взагалі ігнорує такі судові спори.  

Серед восьми судових справ, які розглядалися Верховним судом у квітні 2021 року у чотирьох з 

них суд визначив місце проживання неповнолітніх дітей з батьком.  

Об’єднуючим для всіх справ є покликання суду на врахування найкращих інтересів дитини: «При 

визначенні найкращих інтересів дитини в конкретній справі слід брати до уваги два міркування: по-

перше, у найкращих інтересах дитини зберегти її зв'язки із сім'єю, крім випадків, коли доведено, що 

сім'я непридатна або неблагополучна; по-друге, у найкращих інтересах дитини є забезпечення її 

розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не є неблагонадійним (рішення 

Європейського суду з прав людини від 16 липня 2015 року у справі "Мамчур проти України"). 

Дотримуючись рівноваги між інтересами дитини та рівними правами батьків щодо спілкування з 

дитиною, особлива увага має бути приділена найважливішим інтересам дитини, які за своєю 

природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків (рішення Європейського суду 

з прав людини від 07 грудня 2006 року у справі "Хант проти України").» (Постанова Верховного суду 

від 06 квітня 2021 року (справа N 496/967/16-ц) 
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Основні висновки Верховного суду 

у справах про визначення місця проживання дитини (квітень 2021 року) 

 

Постанова Верховного суду від 07 квітня 2021 року (справа N 289/58/19) 

«…у матеріалах справи відсутній письмовий висновок органу опіки та піклування щодо вирішення 

спору, що виник між сторонами, який у цій категорії справ є обов'язковим. 

На обов'язковість отримання судами відповідного письмового висновку органу опіки та піклування 

при розгляді спорів щодо визначення місця проживання дитини Верховний Суд вказував, зокрема у 

постановах від 16 грудня 2020 року у справі N 319/606/18, від 27 січня 2021 року у справі N 

355/1857/18, прийнятих після подання касаційної скарги ОСОБА_1. 

Наявне в матеріалах справи рішення Радомишльської РДА N 02-18/1017 від 07 червня 2019 року не є 

висновком, передбаченим статтею 19 СК України, та приймалось за особистим зверненням 

ОСОБА_1, а не у зв'язку із розглядом судом справи N 289/58/19. 

Крім того, в зазначеному рішенні органу опіки та піклування вказані відомості лише щодо участі 

матері у вихованні дитини і умови проживання ОСОБА_1 та відсутні аналогічні відомості щодо 

батька дитини ОСОБА_2. Також із вказаного рішення не вбачається, чи був поінформований орган 

опіки та піклування про періодичні тривалі виїзди ОСОБА_1 за межі України. Приймаючи вказане 

рішення у червні 2019 року орган опіки та піклування виходив із того, що спір між батьками про 

місце проживання дитини відсутній. 

У розглядуваній справі позовні вимоги про визначення місця проживання дитини були заявлені 

ОСОБА_2 у липні 2019 року, а ОСОБА_1 у вересні 2019 року, тобто вже після прийняття вказаного 

рішення Радомишльською РДА. 

Представник органу опіки та піклування участі в судових засіданнях не брав, а заява начальника 

служби у справах дітей Радомишльської РДА від 16 березня 2020 року про розгляд справи без участі 

представника цього органу і ухвалення рішення на розсуд суду, не є висновком у розумінні статті 19 

СК України. 

Таким чином, судом першої інстанції здійснено розгляд справи за відсутності письмового висновку 

органу опіки та піклування щодо вирішення спору про визначення місця проживання малолітнього 

ОСОБА_3, а апеляційний суд вказаних недоліків не усунув». 

 

Постанова Верховного суду від 14 квітня 2021 року (справа N 754/9014/19) 

«Вирішуючи спір, враховуючи наведені норми матеріального права, встановивши фактичні 

обставини справи, які мають суттєве значення для її вирішення, суд першої інстанції, з яким 

погодився й суд апеляційної інстанції, дійшов висновку про визначення місця проживання дітей із 

батьком. 

Верховний Суд погоджується із таким висновками судів з огляду на таке. 

Визначаючи місце проживання дітей, надавши належну оцінку усім обставинам справи, а саме: 

добросовісне виконання ОСОБА_2 батьківських обов'язків, створення для дітей необхідних умов для 
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проживання та розвитку, забезпечення їх усім необхідним, а також відсутність виключних 

обставин, які б унеможливлювали проживання дітей з батьком, чи негативно впливали на їх 

виховання та розвиток, суди, виходячи із найкращих інтересів дітей, встановивши, що малолітні 

ОСОБА_3 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, вже досить тривалий час проживають разом із 

батьком, визначили місце їхнього проживання саме разом з ним. 

Суди на час ухвалення оскаржуваних рішень суди не встановили обставин, які б давали підстави для 

висновку, що визначення місця проживання дітей з матір'ю, що фактично приведе до зміни місця 

проживання дітей, буде мати більш позитивний вплив на них. За таких обставин суди правильно 

врахували інтереси дітей, які проживають в атмосфері любові, турботи, захисту, а тому для зміни 

місця їхнього проживання вагомі підстави відсутні. 

Матір дітей, яка безсумнівно відіграє важливу роль у житті та розвитку дітей, має право та 

обов'язок піклуватися про їхнє здоров'я, стан розвитку, незалежно від того, з ким діти будуть 

проживати. 

При цьому судами правильно зазначено, що суди у цій справі не вирішували питання про розлучення 

матері з дітьми, оскільки мати дитини у разі визначення місця проживання дитини з батьком не 

може бути обмежена у своєму праві на спілкування з дитиною, турботу відносно дитини та участь 

у вихованні дитини. Більше того, виходячи з положень статей 157, 181 СК України, той з батьків, 

хто проживає окремо, зобов'язаний так само брати учать у вихованні та утриманні дитини, як і 

той, хто проживає з дітьми, останній до того ж не має права перешкоджати у такому 

спілкуванні. А отже, при визначенні місця проживання дітей з батьком мати не позбавляється 

можливості спілкування з дитиною та участі у її вихованні та утриманні. Позивач, як мати дітей, 

може реалізувати свої права шляхом досягнення нових домовленостей з батьком дітей щодо 

встановлення часу спілкування у позасудовому порядку або за судовим рішенням, у разі порушення її 

прав». 

 

Постанова Верховного суду від 14 квітня 2021 року (справа N 199/4810/17) 

«Встановивши фактичні обставини справи, які мають суттєве значення для її вирішення, суд 

першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що проживання дитини з батьком 

якнайкраще відповідає інтересам дитини та забезпечує її розвиток у безпечному, спокійному та 

стійкому середовищі, оскільки малолітній ОСОБА_3 з 2016 року проживає з батьком, з яким у нього 

встановлений дуже тісний емоційний контакт (прив'язаність), а тому, якщо дитина потрапить в 

інше середовище, де буде змінено її щоденне та комфортне життя, вона отримає сильний стрес, 

що призведе до психологічної травми, яка може негативно вплинути на подальший всебічний 

розвиток та психоемоційний стан дитини. 

При цьому, не погоджуючись з висновком органу опіки та піклування про доцільність визначення 

місця проживання дитини з матір'ю, місцевий суд правильно виходив з того, що комісія керувалася 

переважно принципом Декларації прав дитини та, посилаючись на вік дитини, її стан здоров'я та на 

психологічно-емоційні зв'язки матері з дитиною, які склалися між ними в минулому, не надала оцінки 

стійкому психологічно-емоційному зв'язку дитини з батьком та його дружиною і втратою такого 

зв'язку між матір'ю і дитиною на теперішній час. 

Також суд обґрунтовано не взяв до уваги пояснення ОСОБА_1 про те, що вона не брала участі у 

вихованні дитини з поважних причин, у зв'язку з тим, що не знала, де знаходиться її син, оскільки 

належних та допустимих доказів того, що вона вчиняла дії щодо пошуку сина шляхом звернення до 

відповідних правоохоронних органів, органів опіки чи закладів освіти, вона суду не надала». 
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Постанова Верховного суду від 14 квітня 2021 року (справа N 716/591/19) 

«Встановивши, що з початку літа 2019 року діти проживають разом із матір'ю та її чоловіком, 

висновок органу опіки та піклування є недостатньо обґрунтований, оскільки надає переваги батьку 

дитини лише з точки зору кращого матеріального стану, що при визначенні місця проживання дітей 

не може бути вирішальним, заслухавши думку доньки сторін, суд першої інстанції, з висновками 

якого погодився апеляційний суд, надав першочергове значення саме найкращим інтересам дітей, що 

не впливатиме на їх взаємовідносини з батьком, оскільки визначення місця проживання дітей з однім 

із батьків, не позбавляє іншого батьківських прав та не звільняє його від виконання своїх 

батьківських обов'язків. 

Батько дітей, який безсумнівно відіграє важливу роль у їх житті та розвитку, має право 

спілкуватися та обов'язок піклуватися про здоров'я дітей, стан їх розвитку, незалежно від того з 

ким вони будуть проживати. 

Суди не встановили, що мати дітей веде себе аморально та своєю поведінкою може зашкодити 

розвитку дітей. 

Ураховуючи, наведене Верховний Суд погоджується з рішеннями судів про визначення місця 

проживання малолітніх дітей разом із матір'ю». 
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