
«Ні» виїзду за кордон боржникам! 

  

За 6 місяців 2019 року у Державній міграційній службі України видали понад 

2 мільйони біометричних закордонних паспортів. Українці прагнуть пізнавати 

нові країни, відпочивати на закордонних курортах, подорожувати по 

історичних місцях світу. Проте не варто забувати про борги, що залишаються 

в Україні. Адже такого задоволення, як закордонні подорожі, можна 

позбутись, якщо маєте значні борги.   

Про які саме борги йдеться? Це можуть бути непогашені банківські кредитні 

платежі, борги по аліментах чи навіть комунальні платежі. 

Пунктом 5 частиною першою статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з 

України і в'їзду в Україну громадян України» встановлено, що громадянину 

України може бути тимчасово обмежено у виїзді за кордон, зокрема, якщо він 

ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням 

або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому 

виконанню в порядку, встановленому законом, – до виконання зобов’язань або 

сплати заборгованості зі сплати аліментів. 

Механізм реалізації цього права виконавцем передбачений статтею 18 Закону 

України «Про виконавче провадження», яким закріплено право виконавця у 

разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього 

рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у 

праві виїзду боржника за межі України до виконання зобов’язань за рішенням 

або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних 

платежів. 

Як перевірити, чи заборонено Вам у виїзді за межі країни? 

Державна прикордонна служба України надає таку інформацію за письмовим 

запитом із зазначенням таких реквізитів: 

- прізвище, ім’я та по батькові; 

- місце проживання (місце перебування); 

- реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає звернення (запит) (для 

фізичної особи-заявника), а у разі звернення представника фізичної особи – за 

наявності письмової згоди від особи, стосовно якої запитується інформація. 

Таке звернення необхідно подавати особисто або направляти письмово на 

адресу головного центру обробки спеціальної інформації Державної 

прикордонної служби України (поштова адреса: вул. Володимирська, 26, Київ, 

01601). 

Що стосується аліментних зобов’язань, то розробленими Мін’юстом пакетами 

законів #ЧужихДітейНеБуває були введені нові санкції проти злісних 

боржників. Так, якщо заборгованість зі сплаті аліментів становить більше ніж 

4 місяці (3 місяці для батьків важкохворої дитини), державний виконавець 

виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження 

боржника в його правах щодо: 

- виїзду за кордон; 

- керування транспортними засобами; 

- користування зброєю; 



- полювання. 

  

Також були встановлені штрафи за несплату аліментів. Так, наприклад, у 

випадку заборгованості понад 1 рік сплачується штраф у розмірі 20% від суми 

заборгованості; понад 2 роки – 30%; більше 3 років – 50% від суми боргу. 

Більше того, боржник, який має заборгованість зі сплати аліментів більше 

чотирьох місяців (3 місяці для батьків важкохворої дитини), не може впливати 

на рішення про тимчасовий виїзд дитини за межі України на строк до одного 

місяця та більше з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих 

змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та 

конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, 

спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому 

числі у складі організованої групи дітей (за умови, якщо місце проживання 

дитини підтверджено судом або рішенням органу опіки та піклування та за 

наявності довідки про заборгованість зі сплати аліментів). 

Але подекуди трапляються випадки, коли боржник із різних причин може не 

знати про свій борг,  а дізнається про це вже у пункті пропуску через 

державний кордон України. Тому, щоб уберегти себе від неприємних 

сюрпризів, раджу перевірити себе у Єдиному реєстрі боржників. 

Коли можна скасувати обмеження у виїзді за кордон? 

Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України знімається у разі 

винесення виконавцем постанови про закінчення виконавчого провадження 

або постанови про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з 

України. Тож для цього Вам варто погасити борг у повному обсязі. 

Проте, хочу зауважити, що якщо Ви вважаєте дане обмеження неправомірним, 

його можна оскаржити. 

У разі якщо Вас було тимчасово обмежено у праві виїзду за межі України на 

підставі ухвали суду, то, відповідно до статті 441 ЦПК України, Ви можете 

звернутися до суду з вмотивованою заявою про скасування тимчасового 

обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України. Суд розглядає заяву 

у десятиденний строк із дня її надходження. Відмова суду у скасуванні 

тимчасового обмеження не перешкоджає повторному зверненню з такою 

самою заявою у разі виникнення нових обставин, що обґрунтовують 

необхідність скасування такого обмеження. 

Якщо Вам потрібна додаткова правова консультація чи допомога у складанні 

заяв, звертайтесь до адвокатів Координаційного центру з надання безоплатної 

правової допомоги 0800 213 103. 

Захищайте свої права разом із Мін’юстом! 

  

Станіслав Куценко, очільник столичної юстиції 

tel:0800213103

