
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ КОЛИШНЬОМУ З ПОДРУЖЖЯ 

 

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, та Потапова Софія Олексіївна  ______ року народження, 

паспорт громадянки___серії ____номер _______, виданий _________ , зареєстрованої за місцем 

проживання за адресою: ______, іменована далі "Одержувач аліментів», з іншого боку, разом 

іменовані «Сторони», 

 

попередньо ознайомлені з вимогами законодавства України щодо недійсності правочинів, розуміючи 

значення своїх дій, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, в 

рамках наявних повноважень та відповідно до ст. 78 Сімейного кодексу України, уклали даний договір 

про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Сторони  попередньо   перебували у шлюбі, що підтверджується свідоцтвом про 

шлюб № ______, виданого __________. Шлюб між Сторонами розірвано на підставі наступного 

документа: ____________________________. 

1.2. Цей договір є спільною домовленістю Сторін щодо визначення порядку та обсягу надання 

Платником аліментів утримання (фінансової допомоги) (далі - аліменти) Одержувачу аліментів після 

розлучення.  

 

   2. РОЗМІР І ПОРЯДОК СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ    

 

2.1. Розмір аліментів встановлюється за згодою Сторін і становить не менше ______ (______________) 

гривень. Платник аліментів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому 

укладено цей договір, в термін до 10 числа кожного місяця, здійснює сплату щомісячних аліментних 

платежів. 

 

2.2. При необхідності додаткових витрат, що викликані особливими обставинами (хвороба, каліцтво 

тощо), Платник аліментів бере участь в таких витратах в рівних частках з Одержувачем аліментів. 

Додаткові витрати сплачуються Платником аліментів не пізніше 10 (десяти) днів з дня звернення до 

нього Одержувача аліментів з вимогою про відшкодування таких витрат. 

 

2.3. Документами, що підтверджують виконання Платником аліментів зобов'язань за цим договором, 

є: розписка Одержувача аліментів при розрахунках готівкою; банківські та бухгалтерські документи 

при розрахунках шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок. 

 

2.4. Сума утримання може бути сплачена Платником аліментів наперед. 

 

 

   3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

3.1. Платник аліментів зобов'язується виплачувати грошові кошти Одержувачу аліментів своєчасно і 

в передбачених цим договором розмірах. 

 

3.2. Платник аліментів має право перевірити наявність виниклих у Одержувача аліментів додаткових 

витрат на лікування, шляхом витребування підтверджуючих документів (лікарських рецептів,  


