
Договір 

про порядок здійснення батьківських прав  та обов'язків тим з батьків, хто 

проживає окремо від дитини 

 

м._________, ____ ___________________ року 

 

Громадянин України_________________, паспорт: серія _____ N _____, виданий "__" 

________ ____ року, код підрозділу _____, що проживає за адресою: ________________, 

іменований далі "Батько", з одного боку, і громадянка України_____________________, 

паспорт: серія _____ N _____, виданий "___" _______ ____ року, код підрозділу _____, 

що проживає за адресою: _________________, іменована далі "Мати", з іншого боку, 

разом іменовані "Батьки", відповідно до статті 157 Сімейного кодексу України, уклали 

цей договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

1.1. Цей договір укладено щодо спільної неповнолітньої Дитини - 

_____________________, _____ року народження, далі по тексту "Дитина". 

1.2. За цим договором Батьки домовилися визначити порядок здійснення батьківських 

прав Батьком неповнолітньої Дитини, оскільки він буде проживати окремо від Дитини. 

 

2. Порядок здійснення батьківських прав 

2.1. Батьки за цим договором встановили, що всі питання, що стосуються виховання та 

освіти Дитини, вирішуються за їх взаємною згодою виходячи з інтересів і з урахуванням 

думки їх Дитини. 

2.2. Батьки встановили, що вони в рівній мірі несуть відповідальність за виховання і 

розвиток своєї Дитини, зобов'язані піклуватися про його здоров'я, а також фізичний, 

психічний, духовний і моральний розвіток. 

2.3. Батьки за цим договором домовилися про те, що оскільки Батько буде проживати 

окремо від Дитини, то Мати зобов'язується: 

2.3.1. Надати Батьку, а також його батькам за їх бажанням і за згодою Дитини, 

можливість зустрічатися і безперешкодно спілкуватися в такому порядку: 

 - 3 рази протягом календарного місяця по неділях, або в інші дні, обумовлені Батьками 

додатково в період з 9.00 годин до 21.00 годин, а в разі відвідування культурно-

розважальних дитячих заходів не пізніше, ніж до 22.00 годин. 

2.3.2. Надати можливість Батьку спільно з його батьками, а також іншими кровними 

родичами Дитини за їхнім бажанням і за згодою Дитини, відпочивати разом з Дитиною 

у відповідному для цього місці (упорядкованій дачі, будинку відпочинку, готелі) в літній 

час один раз тривалістю ______ календарних днів і на його прохання оформити всі 

необхідні для цього документи. 

2.3.3. Надати можливість Дитині при наявності його згоди в період канікул проживати в 

місці проживання Батька, а так само виїжджати з ним або з його батьками в цей період 

на відпочинок в спеціально для цього призначені упорядковані місця. 

2.4. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам Дитини. 

 



 


