
ДОГОВIР 

про проживання дитини з матір’ю та умови її утримання 

 

м. Київ ______________червня дві тисячі двадцять першого року 

 
Сторони 

 

Ми: з однієї сторони Вакуленко Роман Ігорович, зареєстрований в 45402, Волинська обл., м. 
Нововолинськ, вул. Інтернаціональна, буд. 226, кв. 17 , реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 3192020453, надалі за текстом (надалі — батько), та з іншої сторони Вакуленко Наталія 

Володимирівна, яка зареєстрована за адресою 01001  м. Київ, вул. Хрещатик 15/1, кв. 22, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 3001107584, надалі за текстом (надалі — мати), разом надалі за 
текстом «СТОРОНИ» діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає 

нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, 

попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, керуючись 
статтями 181, 189 Сiмейного кодексу України уклали даний договір про наступне: 

 

Предмет договору 

 

Визначення умов проживання дитини з матір’ю та умови їх утримання.  

Вакуленко Матвія Романовича, 20 квітня 2020 року народження (надалі — дитина) проживатиме 

спільно з матір’ю за місцем проживання матері. 
 

Права i обов'язки сторін 

 
мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, розірвання шлюбу між батьками, 

проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини; 

здійснення батьками своїх прав та виконання обов’язків мають ґрунтуватися на повазі до прав 
дитини та її людської гідності; 

батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини; 

ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них 

відповідальності, встановленої законом та цим договором. 
 

Батько зобов'язаний: 

щомісячно сплачувати аліменти на дитину для її утримування фіксовано грошові кошти в розмірі 
3000,00 (три тисячі) грн. або 20% від розміру заробітної плати, але не менш ніж 50% прожиткового 

мінімуму для дитини відповідного віку щомісяця і не більше десяти прожиткових мінімумів для дитини 

відповідного віку щомісяця, до досягнення дитиною повноліття; 

за наявності фінансової можливості брати участь спільно з матір’ю дитини у додаткових витратах 
на дитину (лікування, оплата репетиторів; навчання у спортивних, та інших навчальних закладах в яких 

займається дитина, або виявить намір займатися, тощо); 

перераховувати у безготівковій формі  


