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АЛІМЕНТИ. ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ. ПІДСТАВИ, 

ВИДИ, РОЗМІР ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 
ПРИЗНАЧЕННЯ В СУДОВОМУ ТА 

ПОЗАСУДОВОМУ ПОРЯДКУ. 

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

 
Проблема призначення та забезпечення належної 

виплати аліментів сьогодні торкається багатьох сімей. 

Тому дане питання є одним із найбільш актуальних та 

поширених. 

 

Відтак, адвокат повинен орієнтуватись у чинному 

законодавстві, яке окреслює дане питання, 

враховуючи те, що за останні роки питання порядку 

призначення та стягнення аліментів зазнало суттєвих 

змін. Встановлення розміру обов’язкових виплат 

можливе декількома шляхами. 

 

Семінар має на меті: розкрити ряд актуальних 

процедурних та процесуальних питань, які необхідно 

знати, починаючи від процедури призначення 

аліментів до їх виконання. Крім того, поговоримо про 

порядок виконання рішень, в тому числі щодо 

іноземців та осіб без громадянства, а також  про види 

відповідальності за несплату аліментів та можливі 

шляхи вирішення питання у правовому полі. 

 

Спікер: ДАНИЛЕНКО Тетяна Іванівна, 
адвокат, керівник юридичної компанії "Сучасна 

Феміда". 

АКРЕДИТОВАНИЙ 

СЕМІНАР ДЛЯ 

АДВОКАТІВ 

 

Дата: 16 липня 2020 року 

 

Час: 14:00 – 17:00 

 

Місце: КИЇВ, 

вул. Лаврська, 16, 

конференц-зал "АКТІО" 

 

Кількість залікових 

балів: 3 

 

Кількість залікових балів 

з етики: 0 

 

Вартість: 540 грн 



 

ТОВ "АКТІО-ЕКСПЕРТ" 

(044) 3 7777 60 

actio.expert – info@actio.com.ua 

АКРЕДИТОВАНИЙ 

СЕМІНАР 

 

ЯК НАС ЗНАЙТИ? 
"АКТІО-ЕКСПЕРТ" знаходиться на території комплексу приміщень за адресою 

вул. Лаврська, 16. Зайти на територію комплексу можна через пост охорони 
з вул. Цитадельної. 

 

 
 

 
ЯК ОТРИМАТИ ЗАЛІКОВІ БАЛИ? 

 
1. Зареєструйтеся на семінар та оплатіть Вашу участь. 

2. Після підтвердження оплати Ви отримаєте на електронну пошту лист з QR-

кодом. 

3. Роздрукуйте цей QR-код або переконайтеся, що він доступний у Вашому 

смартфоні. 

4. Покажіть роздрукований QR-код або QR-код на екрані смартфону 

адміністратору семінару перед початком семінару та після його закінчення. 

5. Через кілька днів після семінару Ви отримаєте на електронну пошту лист з 

тестовими завданнями або тестові завдання будуть розміщенні у Вашому 

Кабінеті адвоката на сайті Центру акредитації Вищої школи адвокатури 

(https://cpd.hsa.org.ua/). 

6. Дайте відповіді на питання тесту згідно інструкцій. 

7. Після успішної здачі тесту Вам автоматично будуть нараховані залікові бали, 

які будуть відображені у Вашому Кабінеті адвоката. 


