
ДОГОВІР ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ 

 

місто _____, ______________дві тисячі ________ року 

 

Ми, що нижче підписалися: 

 

Потапов Сергій Володимирович, ______ року народження, паспорт 

громадянина___серії ____номер _______, виданий _________ , зареєстрованого за 

місцем проживання за адресою: ______, іменований далі «Платник аліментів», з одного 

боку, 

 

Потапова Софія Олексіївна  ______ року народження, паспорт громадянки___серії 

____номер _______, виданий _________ , зареєстрованої за місцем проживання за 

адресою: ______, яка є законним представником неповнолітньої дитини - Потапова 

Микити Сергійовича, _______ року народження, свідоцтво про народження 

серії___номер ________, видано _______, іменована далі "Одержувач аліментів», з 

іншого боку, разом іменовані «Сторони», 

 

діючи в рамках наявних повноважень, на підставі та відповідно до ст. 189 Сімейного 

кодексу України уклали даний договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Платник аліментів зобов'язується з метою виконання обов'язку щодо утримання 

неповнолітньої дитини Потапова Микити Сергійовича виплачувати Одержувачу 

аліментів утримання (аліменти) для дитини до досягнення нею 18 років, а також 

здійснювати інші виплати, встановлені цим договором, в терміни, розмірі, формі та в 

порядку, визначеними цим договором. 

 

1.2. Розмір аліментів встановлюється за згодою Сторін і становить не менше ______ 

(______________) гривень. Розмір аліментів збільшується при збільшенні доходів 

Платника аліментів в попередньому місяці і повинен становити не менше ___ % від 

розміру всіх доходів Платника аліментів. Одночасно з виплатою аліментів у грошовій 

формі Сторони домовилися про те, що Платник аліментів надає Одержувачу аліментів 

на термін дії цього договору в безоплатне користування майно: квартиру, загальною 

площею __ кв.м., що розташована за адресою: ______________, кадастровий номер 

___________________, що належить Платнику аліментів на праві власності, що 

підтверджується ____________________ . 

 

1.3. При необхідності додаткових витрат на дитину, що викликані особливими 

обставинами (забезпечення літнього відпочинку дитини,  розвітком здібностей дитини, 

її хворобою, каліцтвом тощо), Платник аліментів бере участь в таких витратах в рівних 

частках з Одержувачем аліментів. Додаткові витрати на дитину сплачуються Платником 

аліментів не пізніше 10 (десяти) днів з дня звернення до нього Одержувача аліментів з 

вимогою про відшкодування таких витрат. 

 

   2. СПОСІБ І ПОРЯДОК СПЛАТИ АЛІМЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ 

 
 


