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Як вбачається з ч. 3 статті 368 Цивільного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є 

їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Статтею 60 Сімейного кодексу України (далі по тексту – СК України) передбачено, що майно, набуте 

подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від 

того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за 

дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім 

речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. 

Відповідно до статті 68 СК України, розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на 

майно, набуте за час шлюбу. Розпоряджання майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності, після 

розірвання шлюбу здійснюється співвласниками виключно за взаємною згодою, відповідно до Цивільного 

кодексу України (далі по тексту – ЦК України). 

Згідно з ч. 1 статті 69 СК України, дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на 

праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. 

Частинами 1, 2 статті 70 СК України встановлено, що у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної 

сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено 

домовленістю між ними або шлюбним договором. 

Частина 1 статті 71 СК України засвідчує, що майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності 

подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, 

спір може бути вирішений судом. 

Стаття 71 СК України наголошує на тому, що неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо 

інше не визначено домовленістю між ними. Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість 

його частки у праві спільної сумісної власності на майно, зокрема на житловий будинок, квартиру, земельну 

ділянку, допускається лише за його згодою, крім випадків, передбачених ЦК України. 
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