ДОГОВІР ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ
місто ____________

«__» ____________20__ року
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Ми: _________ П.І.Б. батька дитини__________________________, паспорт серії ___
№________, виданий __________________, ____________ дата видачі _________ року,
зареєстрований та проживаю в м. ________________, вул. _____________, буд. ___,
кв. ___, обліковий номер платника податків ______________________, з однієї сторони, та
_______ П.І.Б. матері дитини_______________, паспорт серії ___ №________,
виданий __________________, ____________ дата видачі _________ року , зареєстрована
та проживаю в м. _____________, вул. _________________, буд. ____, кв. _____,
обліковий номер платника податків ______________________, з другої сторони, разом ‒
Сторони, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності
угод, розуміючи значення своїх дій, уклали цей Договір про таке:

A

1. Цим Договором ми, Сторони, бажаємо встановити розмір, строки та порядок
виплати аліментів на утримання нашої неповнолітньої дитини ‒ сина (доньки) П.І.Б., __
_____ _____ року народження, батьками якого ми зареєстровані, що підтверджується
свідоцтвом про його (її) народження серії ____ № ____, виданим _____________ ______
дата видачі________________.
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2. У зв’язку з тим, що неповнолітній ____ П.І.Б. дитини _____ буде постійно
проживати (або постійно проживає) разом зі своєю матір’ю _______ П.І.Б. матері
дитини______________ за вищезазначеною адресою, я, _________ П.І.Б. батька дитини
__________, зобов’язуюся сплачувати аліменти на його утримання в розмірі
_______________ (________________) гривень щомісячно до досягнення ним повноліття
(з урахуванням ст.ст. 180‒182 Сімейного кодексу України).

варіанти:

IL

3. Аліменти повинні сплачуватися мною, _________ П.І.Б. батька дитини _____,
щомісячно не пізніше десятого числа поточного місяця шляхом:

A

1) сплати цієї суми готівкою матері дитини _______ П.І.Б. матері дитини
_________за місцем її проживання з отриманням від неї відповідної розписки про
сплату в простій письмовій формі;
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2) грошовим переказом через відповідне відділення зв’язку в м._________ на
адресу проживання матері _______ П.І.Б. матері дитини _________, зазначену в цьому
Договорі;
3) перерахуванням цієї суми на особистий рахунок _______ П.І.Б. матері
дитини_________ № ______________________________ в ПАТ Банк «_________», МФО
___________).

4. Я, _________ П.І.Б. батька дитини _________, зобов’язуюся сплачувати додаткові
витрати на дитину, що викликані особливими обставинами, за взаємним погодженням
Сторонами розміру цих витрат, що визначається додатковою угодою до цього Договору,
посвідченою нотаріально. В разі недосягнення Сторонами згоди щодо розміру цих витрат
або порядку їх покриття, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного
законодавства (ст. 185 Сімейного кодексу України).

