
Юридична консультація щодо визначення походження дитини 

 

Батьківство та материнство є відповідальним моментом в житті кожної 

людини. Права, обов’язки матері та батька базуються на встановленні 

походження дитини від них. В Україні діє презумпція шлюбного батьківства 

– дитина народжена у зареєстрованому шлюбі, походить від нього.  

Існують життєві ситуації, які потребують обов’язкової правової 

допомоги, адже стосуються прав та інтересів дитини. Якщо дитина 

народжена поза шлюбом, її походження визначається в добровільному 

порядку, тобто, вільне волевиявлення як батька, так і матері дитини та 

складання ними заяви. Також походженя дитини може встановлюватись 

судовим рішенням. 

 

Спеціалісти Bitlex допоможуть Вам у питаннях щодо визначення 

походження дитини 

Маючи достатній досвід, наші юристи професійно, повно та швидко 

нададуть Вам юридичну консультацію з приводу визначення походження 

дитини. При цьому, гарантована нами якість ніяк не завищує ціну, яка 

приємно вразить Вас своєю доступністю. 

Замовляйте консультацію на сервісі Bitlex в будь-який час та в 

зручному для Вас місці, завдяки нашому удосконаленому підходу до надання 

юридичних послуг.  

Де б Ви не перебували: у Києві, Львові або Одесі, реєструйтесь на 

нашому сайті, замовляйте консультацію і ми швидко зв’яжемось з Вами. 

 Обираючи Bilex,  Ви отримуєте першокласну юридичну консультацію! 

 

 

Уникальность: 71,3 % по https://content-watch.ru  



Юридична консультація щодо визнання чоловіка батьком дитини 

у судовому порядку 

 

Виникли проблеми в сім’ї? Чоловік не вважає себе батьком дитини або 

ви визнаєте себе батьком, але це оспорюється? В таких випадках визнання 

батьківства встановлюється завдяки розгляду у суді, яке, до речі, необхідно 

розрізняти із встановленням факту батьківства.  

Доказами по відповідним справам є будь-яка інформація, яка засвідчує 

походження дитини від особи. В суді можливо заявити клопотання про 

проведення судової експертизи, це в достатній мірі ясно допоможе 

встановити батьківство. 

 

Як у судовому порядку успішно встановити батьківство щодо 

дитини? 

 

Для цього Вам необхідно порадитись із спеціалістами Bitlex, які мають 

успішний юридичний досвід. Вони детально дадуть відповідь на всі питання 

по справі, звернуть Вашу уваги на важливі нюанси, які допоможуть отримати 

перемогу у суді. 

Користуючись сервісом Bitlex, Ви заощаджуєте свої кошти, адже наші 

ціни є одними з найнижчих по Україні. Наш офіс знаходиться в місті Києві, 

при цьому ми надаємо кваліфіковану юридичну допомогу в режимі онлайн, 

що є досить популярним та зручним способом.  

Не зволікайте! Реєструйтесь на сайті і замовляйте консультацію. Наші 

спеціалісти обовязково зв’яжуться з Вами і допоможуть. 

 

Уникальность: 70,7 % по по https://content-watch.ru 

  



Юридичні послуги щодо визнання чоловіка батьком дитини у 

судовому порядку 

 

Успішне визнання батьківства за судовим рішенням залежить від добре 

складених та поданих позовної заяви, клопотань та заяв у відповідності з 

вимогами чинного цивільного законодавства. Позов про визнання чоловіка 

батьком можуть подати:  

- Матір; 

- Сама дитина, але за умови її повноліття; 

- Опікун; 

- Піклувальник дитини; 

- Особа, на утриманні якої перебуває дитина; 

- Особа, яка вважає себе батьком дитини. 

У документах має бути викладена вся необхідна інформація, яка 

сприятиме правильному вирішенню справи. 

 

Фахівці Bitlex стануть Вашими вірними помічниками в будь-якому 

питанні, пов'язаному з визнанням чоловіка батьком дитини у судовому 

порядку  

 

Встановлення батьківства є однією із однією із заплутаних справ в 

сімейному праві. Тому з метою захисту своїх прав та інтересів впевнено 

замовляйте 24/7 наші юридичні послуги за приємними цінами. Разом з цим, 

Ви можете знаходитись як в Києві, так і в будь-якому куточку України.  

Реєеструйтесь на сайті, замовляйте консультацію і наші спеціалісти 

якомога швидже зв’яжуться з Вами! 

Ви у надійних руках, оскільки гарантом якості наших послуг є одна з 

найкращих і широковідомих юридичних фірм України – Jurimex! 

 

Уникальность: 74,6 %  по https://content-watch.ru 

 

  

  

https://content-watch.ru/


Представництво інтересів особи щодо визнання чоловіка батьком 

дитини у судовому порядку 

 

Судовий розгляд, який пов'язаний зі спором по сімейному праву, 

завжди вимагає багато сил та часу. Конституція України гарантує кожній 

особі право на отримання у суді правової допомоги. Відповідне право 

знайшло своє відображення в положеннях Цивільного процесуального 

кодексу України, який передбачає можливість судового представництва. 

Представник, який має повноваження на ведення справи, може вчиняти від 

Вашого імені, такі ж процесуальні дії, що встановлені для Вас як для учасника 

судового процесу.   

 

Юристи Bitlex є досвідченими фахівцями у представництві 

інтересів особи у судовій справі щодо визначення батьківства  

  

Звернувшись до наших спеціалістів, Ви:  

- забезпечите ефективний та професійний захист своїх прав та 

інтересів за розумну ціну; 

- зекономите власний час та нерви, отримавши при цьому добрий 

настрій та спокій. 

Замовляйте відповідну кваліфіковану послугу через наш офіс, який 

знаходиться в Києві, або в режимі онлайн через заявку на сайті Bitlex, наші 

спеціалісти оперативно зв’яжуться з Вами. Також Ви можете телефонувати 

нам або писати на електронну пошту.  

Ціни Bitlex на юридичні послуги є одними з найнижчих по Україні. 

Обирайте Bitlex і Ви ніколи не пожалкуєте про свій вибір. 

 

 

 

Уникальность: 92.2% по https://content-watch.ru 

 

  



Юридична консультація щодо встановлення материнства 

 

Право на подання заяви до суду про встановлення материнства має 

жінка, яка признає себе матір’ю дитини. При цьому за певної умови, якщо 

відомості про батьків невідомі, а запис про материнство здійснено на підставі 

рішення органу опіки та піклування. 

Також, законодавство регламентує встановлення факту материнства 

щодо матері, яка померла. Останнє передбачає розгляд справи в порядку 

окремого провадження. Дане законодавче положення підтверджує невід’ємне 

право кожної дитини знати своє походження. 

 

Звернення за правовою допомогою до наших професіоналів сервісу 

Bitlex є гарантією Вашого успіху у встановленні материнства 

 

Тільки на Bitlex Ви отримаєте якісну та швидку юридичну 

консультацію, адже у нас працюють кваліфіковані фахівці з права, які 

неодноразово мали успішний досвід у вирішенні питання про встановлення 

материнства.  

Тож, реєструйтесь на нашому сайті, замовляйте консультацію і ми 

швидко зв’яжемось з Вами. Також Ви можете  завітати до нашого офісу у 

місті Києві. 

Одним із вагомих пріорітетів нашого сервісу є те, що на ряду з високою 

якістю та інноваційним підходом, ми встановили низьку ціну на юридичну 

консультацію.  

 

 

 

Уникальность: 73,2 % по https://content-watch.ru 

 

  

https://content-watch.ru/


Юридичні послуги щодо  встановлення материнства 

 

В сімейному житті трапляються різні ситуації, від яких ніхто не 

застрахований. Зокрема, смерть матері, також, коли матір залишає у 

пологовому будинку своє дитя після народження, або навпаки, їй надають 

недостовірну інформацію щодо смерті дитини, викрадають немовля. Так, 

заплутаних і тяжких випадків безліч, але з них є вихід – встановлення 

материнства в судовому порядку. Останнє є способом захисту прав та 

інтересів як матері, так і самої дитини.  

 

Фахівці Bitlex розуміють важливість даного питання і стануть 

Вашою надійною опорою у встановленні материнства 

 

Аби досягти бажаного результату у встановленні материнства судовим 

рішенням, необхідно професійно скласти та зібрати документи, які 

подаватимуться до суду. Вони повинні відповідати вимогам Цивільного 

процесуального кодексу України, містити обґрунтовані докази, які мають 

значення для правильного вирішення справи. В цьому Вам допоможуть 

досвідчені юристи Bitlex та нададуть кваліфіковані юридичні послуги. 

Замовляйте наші послуги будь-яким зручним для Вас способом: завітайте до 

офісу в Києві, залишайте заявку на сайті, телефонуйте нам або пишіть на 

електронну пошту. Спеціалісти оперативно зв’яжуться з Вами та почнуть 

працювати над вирішенням питання. Висока якість наданих послуг та низька 

ціна на них задовольнять Ваше очікування! 

 

Уникальность: 87,2 % на https://content-watch.ru  



Представництво інтересів особи при встановленні материнства у 

судовому порядку 

 

Материнство без перебільшення є однією з найголовніших подій в 

житті людини. При виникненні потреби встановлення материнства у суді, 

Ваші інтереси обов’язково повинна представляти особа, яка знайома з 

порядком судового розгляду. Необхідність у представництві зумовлена тим, 

що судовий розгляд з встановлення материнства – це завжди 

непередбачуваний та затяжний процес, який вимагає вмілого обґрунтування 

та оперування теоретичними і практичними правовими знаннями. 

 

Юристи Bitlex – справжні фацівці з представництва інтересів щодо 

встановлення материнства в судовому порядку! 

 

Представник – це особа, яка уповноважена на ведення справи, та має 

право вчиняти від Вашого імені процесуальні дії, які надані Вам як учаснику 

судового розгляду. 

Ви не маєте гадки як вести себе під час судового процесу, не вистачає 

часу та сил для цього, але серйозно відноситесь до питання щодо 

встановлення материнства у суді? Тоді скоріше замовляйте на сервісі Bitlex 

послуги з представництва інтересів. Залишайте свою заявку на сайті, 

телефонуйте або пишіть на електронну пошту і наш спеціаліст якомога 

швидше зв’яжиться з Вами. При цьому, Ви можете перебувати у будь-якому 

куточку нашої країни: у Києві чи Одесі, у Львові або Харкові, ми завжди 

поруч та напоготові бути гарантом Вашого захисту. Обравши нас, Ви 

отримаєте професійне представництво власних інтересів за одну з найнижчих 

цін по Україні.  

 

Уникальность:  100% на https://content-watch.ru 

  



Юридична консультація щодо оспорювання батьківства 

 

Безумовно, народження дитини є радісною подією, що є підставою для 

виникнення певних прав та обов’язків батьків. Але через певні життєві 

обставини, у батька можуть виникнути сумніви щодо дійсності біологічного 

походження дитини від нього. У такому випадку Вам необхідно порадитись 

з кваліфікованим юристом. 

Особа, яка записана батьком дитини, має право пред'явити позов про 

виключення запису про нього як батька з актового запису про народження 

дитини. Вищевказаний позов також можуть подати: 

- Спадкоємці, у разі, якщо особа, яка записана батьком, померла; 

- Жінка, яка народила дитину у шлюбі, але її чоловік не є батьком. 

 

Як отримати консультацію про оспорювання батьківства на сервісі 

Bitlex? 

 

Все дуже просто та доступно, реєструйтесь на сайті, замовляйте 

консультацію і наші спеціалісти миттєво зв’яжуться з Вами!  

Завдяки інноваційному підходу Bitlex у наданні правової допомоги, Ви 

отримаєте кваліфіковану юридичну консультацію в будь-якому місці свого 

перебування: від Києва до Одеси, від Полтави до Львова. 

Гарантом першокласного надання правової допомоги є одна з 

найкращих українських юридичних фірм – Jurimex! Висока якість 

консультації, наданої нашими фахівцями, які мають багатолітній юридичний 

досвід, ніяк не впливає на ціну послуги, що є однією з найнижчих по Україні. 

 

Уникальность:  76,1 % на https://content-watch.ru  



Юридичні послуги щодо оспорювання батьківства 

 

Особа, яка не визнає себе батьком дитини, може подати позовну заяву 

до суду про виключення запису про його батьківство з актового запису про 

народження дитини. В справі такої категорії необхідно обґрунтувати 

відсутність кровного походження дитини від батька. При цьому особа, яка 

оспорює батьківство, на момент здійснення запису не повинна була знати, що 

не є батьком. Ці та інші важливі нюанси, які допоможуть в отриманні 

очікуваного результату, Вам може роз’яснити лише кваліфікований юрист. 

 

Якщо потребуєте надання досвідчених юридичних послуг щодо 

оспорювання батьківства – звертайтесь до наших фахівців сервісу Bitlex! 

 

Замовляйте наші послуги 24/7 в зручний для вас час та будь-якому 

місці! Наш офіс знаходиться в Києві, але інноваційний підхід сервісу до 

надання послуг з правових питань дозволяє звернутись до нас з будь-якої 

точки країни. Цінова політика Bitlex приємно здивує Вас своєю доступністю! 

Залишайте Вашу заявку на сайті, телефонуйте нам або пишіть на 

електронну пошту, після чого спеціалісти  Bitlex оперативно зв’яжуться з 

Вами та стануть надійними помічниками у вирішенні правових питань. 

 

 

Уникальность:  73 % на https://content-watch.ru   



Представництво інтересів особи при оспорюванні батьківства 

 

Виникли сумніви щодо батьківства? Бажаєте отримати позитивний 

результат по вирішенню відповідної справи? Тоді звертайтесь до наших 

досвідчених юристів для захисту Ваших прав та інтересів. Представником є 

та особа, яка уповноважена вести справу, та може вчиняти від Вашого імені 

процесуальні дії, які надані Вам як учаснику судового розгляду. Потреба у 

представництві пояснюється тим, що процес оспорювання батьківства в суді 

є довготривалим та непередбачуваним, вимагає професійних знань в галузях 

права. Більш того, справи цієї категорії забирають багато сил та енергії, адже 

найчастіше вони супроводжуються конфліктами, сварками та ворожнечами.  

 

Наші фахівці мають багатолітній успішний досвід з 

представництва прав та інтересів при оспорюванні батьківства 

 

Замовляйте кваліфіковане представництво за приємною ціною на 

сервісі Bitlex! Залишайте свою заявку на нашому сайті, телефонуйте нам або 

пишіть на електронну пошту і ми якомога швидше зв’яжемось з Вами. Також 

можете завітати до нашого офісу, який знаходиться в Києві.  

Ви зробите правильний вибір, довіривши свої справи юристам Bitlex! 

 

Уникальность:  94,2 % на https://content-watch.ru   



Юридична консультація щодо вирішення спору між батьками про 

прізвище дитини 

 

Стали батьками, при цьому маєте різні прізвища, через що ніяк не 

можете дійти згоди щодо визначення прізвища дитини? Не переймайтесь, 

наші досвідчені спеціалісти детально проконсультують Вас щодо всіх 

нюансів та варіантів вирішення відповідного спору.  

 

Як отримати повну юридичну консультацію щодо вирішення спору 

про прізвище дитини? 

 

В цьому Вашим надійним радником стане сервіс Bitlex! Завдяки 

нашому інноваційному підходу до надання правової допомоги, Ви зможете 

отримати консультацію за приємною ціною в будь-якому куточку нашої 

країни – від Києва до Одеси, від Львова до Полтави.  

Реєструйтесь на нашому сайті, замовляйте консультацію, наші 

спеціалісти обов’язково зв’яжуться з Вами і допоможуть!  

Bitlex – максимум отримання якісної юридичної допомоги та мінімум 

витрат Вашого часу, грошей і сил! 

 

Уникальность:  93,1 % на https://content-watch.ru   



Юридичні послуги щодо вирішенні спору між батьками про 

прізвище дитини 

 

Безсумнівно, народження дитини – щастя для батьків. Але на тлі цієї 

радості можуть виникати певні сімейні спори, зокрема, - «Яке прізвище 

присвоїти дитині?». За для того, щоб родина не постраждала від конфлікту, а 

спір все ж таки вирішився, Вам необхідна юридична допомога досвідченого 

юриста. 

 

Фахівці Bitlex стануть Вашими помічниками у вирішенні спору 

щодо визначення прізвища дитини  

 

Замовити наші послуги Ви можете у будь-який зручний час та 

комфортним способом: 

- залишайте свою заявку на сайті;  

- телефонуйте; 

- пишіть на електронну пошту; 

- завітайте до нашого офісу в Києві. 

Завдяки сучасному підходу до надання правової допомоги, Ви можете 

замовляти наші послуги з будь-якого місця свого перебування.  

Наші юристи є фахівцями своєї справи, адже гарантом якості послуг є 

одна з провідних юридичних фірм в Україні - Jurimex.  

Сервіс Bitlex – це правильний вибір радника у вирішенні спору в 

зручному форматі за приємну ціну! 

 

 

Уникальность:  100 % на https://content-watch.ru   



Представництво інтересів при вирішенні спору між батьками про 

прізвище дитини у судовому порядку 

 

Виник спір про визначення прізвища дитини? І спроби мирного 

врегулювання не дали результатів? Отже, законодавець передбачає 

досудовий і судовий порядок вирішення відповідного спору. Перший 

передбачає звернення до органів опіки та піклування, а другий - пред’явлення 

позовної заяви до суду. В будь-якому випадку Вам необхідно забезпечити 

себе кваліфікованим представництвом Ваших прав і інтересів.   

Представник здійснює всі процесуальні дії від імені особи, яку 

представляє.  

 

Юристи Bitlex стануть надійними представниками Ваших інтересів 

у вирішенні спору щодо визначення прізвища дитини у суді 

 

Скориставшись представництвом, Ви заощадите свої час та сили, адже 

судовий розгляд – це завжди довготривалий і непередбачуваний процес. Для 

отримання позитивного результату необхідно, щоб представник мав 

юридичну освіту, успішний досвід, швидко і влучно оперував своїми 

знаннями. Тому замовляйте наші послуги з представництва інтересів у суді з 

будь-якої точки свого перебування у зручний для Вас час та комфортний 

спосіб: 

- Залишайте свою заявку на сайті; 

- Телефонуйте; 

- Пишіть на нашу електронну пошту; 

- Відвідайте наш офіс у Києві. 

Спеціалісти Bitlex оперативно відреагують та допоможуть у вирішенні 

Ваших питань. Наші ціни приємно здивують Вас своєю доступністю. 

 

Уникальность: 81,4  % на https://content-watch.ru 

  



Юридична консультація щодо вирішення спору між батьками про 

ім'я дитини 

 

В народі прийнято казати: «Як корабель назвеш, так він і попливе». Так 

і з іменем дитини, обрання якого є причиною незліченних сімейних 

обговорень та сварок. В даній ситуації не потрібно гарячкувати, а необхідно 

звернутися до досвідченого юриста, який пояснить всі можливі варіанти 

вирішення спору батьків з визначення імені дитини. 

 

Звернення за юридичною консультацією до фахівців Bitlex – Ваш 

правильний і вигідний вибір  

 

На сервісі Bitlex юридичні консультації надають кваліфіковані юристи, 

які мають великий досвід у вирішенні питань в сімейних справах, зокрема, у 

спорах між батьками про ім’я дитини. Вагомою перевагою є те, що 

консультації надаються онлайн, тому Ви можете звернутись із будь-якої 

точки нашої країни – Київ, Львів, Одеса, Харків, тощо.  

Реєструйтесь на нашому сайті, замовляйте консультацію і наші 

спеціалісти швидко зв’яжуться з Вами!  

Сервіс Bitlex – висока якість – розумна ціна! 

 

Уникальность: 90,4 % на https://content-watch.ru   



Юридичні послуги щодо вирішення спору між батьками про ім'я 

дитини 

 

Обов’язок по визначенню імені покладений саме на батьків дитини, які 

повинні дійти згоди, адже, на превеликий жаль, немовля аж ніяк не може 

обрати своє ім’я. Коли зрозуміло, що порозуміння відсутнє, слід скористатися 

юридичною допомогою фахівця, який має досвід у сімейних справах. 

 

Як замовити на сервісі Bitlex юридичні послуги з вирішення спору 

батьків про ім’я дитини? 

 

Все дуже легко і доступно! Просто залишайте свою заявку на сайті, 

телефонуйте нам або пишіть на електронну пошту. При цьому Ви можете 

замовити наші послуги з будь-якого куточку нашої країни. Де б Ви не були: 

у Києві або Львові, Одесі чи Полтаві, звертайтесь до нас і наші спеціалісти 

якомога швидше зв’яжуться з Вами! 

Обравши юридичні послуги сервісу Bitlex, Ви отримаєте кваліфіковані 

юридичні послуги, адже їх гарантом якості є одна з найкращих юридичних 

фірм України – Jurimex! 

Ціни на наші послуги є розумними та приємними, що є черговим 

плюсом нашого сервісу. 

 

Уникальность:  89,8 % на https://content-watch.ru   



Представництво інтересів при вирішення спору між батьками про 

ім'я дитини у судовому порядку 

 

Сімейний кодекс України передбачає як досудовий (через орган опіки 

та піклування), так і судовий порядок вирішення спору між батьками щодо 

визначення імені дитини. Не є секретом, те що судовий розгляд справи 

найчастіше затягується і вимагає від Вас чимало вільного часу та сил. Через 

це ми пропонуємо замовити представництво інтересів у суді на нашому сайті 

за приємну і розумну ціну. 

 

Що складає собою представництво інтересів при вирішенні спору 

щодо визначення ім’я дитини на сервісі Bitlex? 

 

По-перше, Ви можете висловлюватись, заявляти клопотання у суді 

через представника, який має юридичну освіту та успішний досвід у 

відповідних справах та захисту прав, інтересів довірителів. 

По-друге, отримувати відомості про судовий розгляд. 

По-третє, здійснювати інші процесуальні дії, які передбачені 

Цивільним процесуальним кодексом. 

Представництво у суді – це зручний спосіб заощадження власного часу 

та енергії. Тож, не зволікайте, замовляйте представництво інтересів на 

нашому сервісі! Залишайте свою заявку на сайті, телефонуйте нам або пишіть 

на електронну пошту і наші спеціалісти хутко зв’яжуться з Вами.  

В будь-якій точці нашої країни: від Києва до Одеси, від Львова до 

Полтави, Ви можете отримати на Bitlex першокласні юридичні послуги за 

приємною ціною. 

 

Уникальность: 88,9 % на https://content-watch.ru 

 

 

  

https://content-watch.ru/


Юридична консультація щодо укладення договору про здійснення 

батьківських прав та виконання обов'язків тим з батьків, що проживає 

окремо 

 

Ви – батьки, проживаєте окремо, але не хочете, щоб від цього 

страждала дитина? Законодавець регламентує укладання договору про 

здійснення батьківських прав та обов’язків. Відповідний договір необхідно 

укладати у письмовій формі та посвідчувати нотаріально.  

 

Як правильно укласти договір про здійснення прав та виконання 

обов’язків батьків, які проживають окремо?  

 

При укладанні договору необхідно врахувати всі нюанси, щоб ані права 

батьків, ані права дитини не порушувались. І допоможуть Вам в цьому наші 

спеціалісти, які мають великий досвід у вирішенні питань даної категорії 

справ. Вони детально проконсультують Вас і вкажуть на певні особливості, 

на котрі слід звернути увагу, під час укладання договору.  

Ви можете отримати юридичну консультацію на сервісі Bitlex за 

низькою ціною прямо зараз! При цьому Ви можете знаходитись в будь-якому 

куточку нашої країни – від Києва до Одеси. Реєструйтесь на сайті, замовляйте 

консультацію і наші спеціалісти обов’язково зв’яжуться з Вами.  

 

Уникальность: 76 % на https://content-watch.ru   



Юридичний супровід укладення договору про здійснення 

батьківських прав та виконання обов'язків тим з батьків, що проживає 

окремо 

 

Успішне підписання будь-якого договору потребує наявності 

юридичної освіти та концентрації уваги. Не є виключенням і договір про 

здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з батьків, що 

проживає окремо. 

 

Що включає в себе юридичний супровід під час укладання 

договору про здійснення батьківських прав та виконання обов’язків між 

батьками, які проживають окремо? 

 

Наші професійні та досвідчені юристи Bitlex стануть надійною опорою 

у підписанні відповідного договору, а саме: 

- Братимуть участь у переговорах щодо умов договору; 

- Допоможуть під час укладання та підписанні додаткових угод, 

пояснять всі можливі правові насідки; 

- Підтримуватимуть у разі порушення умов договору та 

складатимуть необхідні процесуальні документи для захисту Ваших прав та 

інтересів. 

Замовляйте юридичний супровід під час укладання договору на сервісі 

Bitlex, ціна якого являється однією з найнижчих по України. Де б Ви не 

знаходились, у будь-якому місці свого перебування: Київ, Одеса, Львів, 

залишайте свою заявку на сайті, телефонуйте нам або пишіть нам на 

електронну пошту. Наші спеціалісти якомога швидше зв’яжуться з Вами! 

 

Уникальность:   79, 9 % на https://content-watch.ru   



Юридична консультація щодо участі у вихованні дитини того з 

батьків, що проживає окремо 

 

Виховання дитини покладається на обох батьків, навіть тоді, коли один 

з них проживає окремо. Відповідна особа може спілкуватись та виховувати 

свою дитину, а той із батьків, з ким проживає дитина, не має право заважати 

їй у реалізації законних батьківських прав. 

Чинне законодавство передбачає ряд способів врегулювання 

відповідних сімейних відносин, а саме, укладання нотаріально посвідченого 

договору між батьками, звернення до органу опіки та піклування і суду. 

 

Фахівці Bitlex нададуть Вам повну та якісну юридичну 

консультацію з приводу участі у вихованні дитини того з батьків, що 

проживає окремо 

 

Наші досвідчені юристи детально роз’яснять Вам всю специфіку 

виховання і спілкування з дитиною, якщо батьки не живуть разом. Отримати 

кваліфіковану консультацію на сайті Bitlex дуже просто! Реєструйтесь на 

сайті, 24/7 замовляйте нашу консультацію і ми швидко зв’яжемось з Вами! 

При цьому Ви можете перебувати у будь-якому місті ( Києві, Львові, Одесі) 

або селищі країни, де побажаєте. 

Звернувшись до нас, Ви отримаєте не лише якість та оперативність, а й 

матеріальну вигоду, адже наші ціни на юридичну консультацію є одними з 

найнижчих по Україні! 

 

 

Уникальность:  74,6 % на https://content-watch.ru   



Юридична консультація щодо визначення порядку участі у 

вихованні дитини того з батьків, що проживає окремо, судом 

 

Зв'язок дитини і батьків є важливим елементом нормального розвитку 

кожної дитини. У разу ситуації, коли один з батьків, що проживає разом із 

дитиною, заважає другому, який проживає окремо, у здійсненні батьківських 

прав, то останній може звернутись до суду і пред’явити позов про усунення 

перешкод. При прийнятті рішення суд може встановити порядок зустрічей і 

спільних відпочинків, їх тривалість та місце, тощо. 

 

Як отримати якісну юридичну консультацію щодо вирішення 

судового спору між батьками, які проживають окремо, про порядок 

участі у вихованні дитини? 

 

Звертайтесь до кваліфікованих спеціалістів Bitlex, які мають великий 

досвід у сімейних справах відповідної категорії. Вони детально розкажуть 

про особливості судового розгляду спору між батьками щодо участі у 

вихованні дитини, на які моменти необхідно звертати увагу, решту важливих 

нюансів, які в сукупності приведуть Вас до позитивного результату. 

Не зволікайте, замовляйте 24/7 юридичну консультацію за приємною 

ціною на сайті Bitlex з будь-якої точки свого перебування: чи то Київ або 

Львів, чи Харків або Полтава. Наші юристи хутко зв’яжуться з Вами і 

допоможуть вирішити всі питання. 

 

 

Уникальность:  73,3 % на https://content-watch.ru   



Юридичні послуги щодо визначення судом порядку участі у 

вихованні дитини того з батьків, що проживає окремо 

 

Як батько, так і мати мають рівні права по відношенню до дитини. Тому 

один із батьків, котрий проживає окремо від дитини, але йому заважають 

реалізовувати свої батьківські права, може подати в суд позов до другого з 

батьків, що проживає з дитиною, про усунення відповідних перешкод. 

Розглядаючи спір, суд бере до уваги наступні моменти:  

- Відношення батьків до здійснення своїх прав і обов’язків; 

- Бажання дитини та її ставлення до кожного з батьків; 

- Відомості про саму дитину, її вік, психологічний стан; 

- Інформацію про батька та матір, їх позитивні та негативні  звички. 

Отже, позитивний результат судового вирішення спору про участь 

батьків у вихованні дитини потребує комплекс теоретичних та практичних 

знань досвідчених юристів, які точно знають, як переконати суд в Вашій 

правоті. 

 

Юридичні послуги у питанні встановлення судом порядку участі 

батьків, що живуть порізно, у вихованні дитини від кваліфікованих 

фахівців сервісу Bitlex – є гарантом Вашого успіху! 

 

Замовляючи наші юридичні послуги, Ви будете безмежно задоволені, 

адже Ви отримаєте високу якість наданої правової допомоги за скромною 

ціною. 

У будь-який час та зручному для Вас місці залишайте свою заявку на 

сайті, телефонуйте або пишіть на електронну пошту і наші спеціалісти 

обов’язково зв’яжуться з Вами. Також Ви можете завітати до нашого офісу, 

який знаходиться в Києві. Ми чекаємо на Вас! 

 

Уникальность:  72, 6 % на https://content-watch.ru   



Юридична консультація щодо визначення місця проживання 

малолітнього дитини 

 

Прикро, коли батьки перестають жити разом, і від цього страждає дитина. 

Малолітньою дитиною є особа, яка не досягла 14 років. Рішення про місце 

проживання дитини відповідного віку повинні приймати батьки за 

домовленістю між собою.  

 

Як встановити місце проживання малолітньої дитини? 

 

Якщо ж дійти згоди ніяк не виходить, то необхідно звертатися до органу 

опіки та піклування або суду. З метою отримання позитивного результату, при 

здійсненні відповідних дій, Вам необхідно мати надійного радника.  

Досвідчені юристи сервісу Bitlex стануть Вашими незамінними та цінними 

помічниками у питанні щодо визначення місця проживання дитини.  

Замовляйте юридичну консультацію онлайн 24/7 на нашому сайті за дуже 

приємною ціною! Де б Ви не знаходились, у Києві, Одесі, Львові або іншому 

куточку країни, у нас Ви можете отримати якісну та швидку правову 

допомогу. Наші спеціалісти оперативно зв’яжуться з Вами і успішно 

допоможуть вирішити всі питання та проблеми. 

 

 

Уникальность: 73,6  % на https://content-watch.ru   



Юридична консультація щодо визначення місця проживання 

малолітнього дитини судом 

 

Ви – батьки, проживаєте окремо, але все ніяк не можете дійти згоди щодо 

місця проживання дитини? Законом передбачено право на звернення з 

відповідним позовом до суду. Під час розгляду справи суд буде вирішувати, з 

ким із батьків дитина отримає кращий розвиток та виховання. Бажаєте, щоб 

суд встановив місце проживання дитини разом із Вами?  

 

Спеціалісти Bitlex неодмінно стануть Вам у нагоді під час судового 

розгляду спору про визначення місця проживання дитини 

 

Наші кваліфіковані юристи детально проконсультують Вас на питання 

судового процесу по відповідній справі, його особливостей та нюансів, 

вкажуть на сильні сторони доказової бази, аби Ви довели суду, що спроможні 

утримувати та виховувати дитину. 

Прямо зараз у будь-якому місці Вашого перебування: у Києві або Львові, в 

Одесі або Полтаві, просто реєструйтесь на нашому сайті, замовляйте 

професійну консультацію і ми якомога швидше зв’яжимось з Вами.  

Наші ціни є одними з найнижчих по Україні. Сервіс Bitlex – ми поєднуємо 

якість, зручність та доступність! 

 

Уникальность: 74,7  % на https://content-watch.ru   



Юридичні послуги щодо  визначення місця проживання малолітнього 

дитини 

 

Проблема визначення місця проживання малолітньої дитини виникає у разі 

окремого проживання її батьків. Лише після того, як дитині виповниться 14 

років, вона самостійно приймає відповідне рішення. 

 

Як визначити місце проживання дитини? 

 

Для цього Вам не обійтись без допомоги досвідченого спеціаліста з даного 

питання! Адже саме він стане Вашим надійним помічником під час вирішення 

питання щодо місця проживання дитини, а саме: 

- Здійснювати юридичний супровід укладання договору між батьками; 

- Представляти інтереси в органі опіки та піклування, суді 

- Складати процесуальні документи та інше. 

Наш сервіс пропонує кваліфіковані юридичні послуги за прийнятною 

ціною. Гарантом якості являється ведуча юридична фірма України – Jurimex! 

Де б Ви не знаходились, у Києві, Львові або у будь-якому кутку України, 

замовляйте юридичні послуги у зручний для Вас спосіб:  

- залиште заявку на сайті; 

- телефонуйте; 

- пишіть на електронну пошту.  

Ми розуміємо важливість питань, тому наші спеціалісти завжди оперативно 

реагують на Ваші звернення. 

 

 

Уникальность:  84, 7 % на https://content-watch.ru   



Представництво інтересів особи при визначенні місця проживання 

малолітнього дитини у судовому порядку 

 

Визначення місце проживання дитини – є питання складним, адже кожний 

із батьків, що живуть окремо, начебто намагається перетягнути дитину на 

свою сторону. З метою забезпечення прав дитини, матері та батька, чинне 

законодавство регламентує вирішення відповідного спору у судовому 

порядку. Не кожна особа має здатність самостійно захищати свої інтереси в 

суді. Для отримання успішного результату по справі просто необхідно мати 

кваліфікованого представника. 

 

Замовлене на Bitlex представництво у суді щодо визначення місця 

проживання малолітньої дитини – є запорукою Вашого успіху! 

 

Наші досвідчені юристи професійно відстоюють права і інетереси 

довірителів, здійснюють від їх імені необхідні процесуальні дії, швидко та 

влучно оперують теоретичними та практичними знаннями з галузей права, що 

призведе до Вашої перемоги у суді.  

Де б ви не знаходились, у Києві, іншому містечку або селі нашої країни, 
замовляйте відповідну юридичну послугу у будь-який час 24/7 на сайті Bitlex. 

Ви можете залишити заявку на сайті, зателефонувати або написати нам на 

електронну пошту і ми обов’язково зв’яжемось з Вами! 

 

Уникальность: 85 % на https://content-watch.ru  

 

  



Юридична консультація щодо відібрання дитини 

 

Чинне законодавство передбачає різні ситуації, за яких може 

застосовуватись відібрання дитини. Наприклад, батьки мають право вимагати 

відібрати дитину у осіб, які утримують її без законних на те підстав. Судовим 

рішенням може встановлюватись відібрання дитини у батьків, або одного з 

них, якщо буде встановлено їх негативний вплив на розвиток дитини.  

Аби знати як Вам діяти та захищати свої інтереси, необхідно звернутись за 

професійною юридичною консультацією до справних фахівців своєї справи. 

Ними є надійні та досвідчені юристи сервісу Bitlex. 

 

Як замовити на нашому сайті юридичну консультацію щодо відібрання 

дитини? 

 

Все дуже просто і доступно, адже:  

- по-перше, ми застосовуємо інноваційний підхід до надання правової 

допомоги і в режимі онлайн 24/7 Ви можете отримати консультацію з будь-

якої точки нашої країни: Київ, Одеса, Харків або будь-яке інше містечко або 

селище; 

- по-друге, ціни на правову допомогу на сервісі Bitlex є одними з 

найнижчих по Україні. 

Замовляйте юридичну консультацію на сайті і наші спеціалісти обовязково 

зв’яжуться з Вами. Обирайте нас і ніколи не пожалкуєте!  

 

Уникальность: 100 % на https://content-watch.ru 

 

  



Юридичні послуги щодо відібрання дитини 

 

Виховання та піклування в сім’ї є одними з головних складових 

гармонійного розвитку дитини. Якщо буде встановлено, що батьки, або один 

з них, мають шкідливий вплив на дитину, то судовим рішенням може бути 

постановлено відібрання дитини, без позбавлення батьківських прав. У 

виключних випадках, коли виникає загроза життю та здоров’ю дитини, може 

прийнято рішення про негайне відібрання дитини. Про ці та інші випадки, хід 

їх вирішення може знати лише кваліфікований юрист. 

 

Прагните одержати якісні юридичні послуги щодо відібрання дитини? 
 

Наші спеціалісти стануть для Вас надійними помічниками, які допоможуть 

Вам отримати бажаний результат. Адже тільки особа з юридичною освітою 

може вільно орієнтуватись у справі щодо відібрання дитини, надати цінні 

поради та скласти правильно документи.  

Де б Ви не були, в Києві або іншому містечку країни, замовляйте юридичні 

послуги на нашому сайті і отримаєте поєднання якості, швидкості та 

вигідності, оскільки: 

- гарантом кваліфікованої юридичної допомоги є одна з найкращих 

юридичних фірм в Україні – Jurimex; 

- в будь-яких час 24/7 та зручному для Вас місці можете замовити наші 

послуги, а саме: залишити заявку на сайті, телефонувати або написати 

нам на електронну пошту; 

- цінова політика є приємною і є доступною для кожного громадянина.  

 

 

Уникальность: 89,3 % на https://content-watch.ru 

 

  



Представництво інтересів при відібранні дитини у суді 

 

Стало питання про відібрання дитини в судовому порядку, але Ви і гадки не 

маєте як поводитись в суді? Для того, щоб професійно захистити свої права та 

інтереси у суді, Вам необхідно звернутись до кваліфікованих юристів сервісу 

Bitlex. 

 

Що становить собою представництво інтересів при відібранні дитини 

під час судового процесу? 

 

Представник – це особа, яка від Вашого імені має право давати пояснення, 

заявляти клопотання та здійснювати інші процесуальні дії у суді, які 

передбачені законодавством. Відповідна кваліфікована юридична послуга 

допоможе Вам отримати бажаний результат, а також зекономити власні сили 

та час! 

Замовляйте представництво на нашому сервісі зручним для Вас способом та 

у будь-якому місці перебування – у Києві, іншому містечку або селищі нашої 

країни! Залишайте свою заяву, телефонуйте нам або пишіть на електронну 

адресу і наші спеціалісти швидко звяжуться з Вами! 

Також Вас приємно здивують наші ціни, адже вони є одними з найнижчих 

по Україні. 

 

 

Уникальность:  100 % на https://content-watch.ru 

 

 


