
 

Період огляду: липень-серпень 2021 року. 

Категорія справ: цивільні справи про встановлення факту проживання однією сім’єю. 

 

ПІДСУМКИ ОГЛЯДУ 

За період з липня по серпень 2021 року Верховним Судом прийнято чотирнадцять рішень у 

цивільних справах, пов’язаних із встановленням факту проживання сторін однією сім’єю 

без реєстрації шлюбу. 

Актуальність огляду справ цієї категорії зумовлено тим, що дедалі частіше люди проживають 

разом однією сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу, тобто в так званому «цивільному 

шлюбі». Це тягне за собою певні «підводні камені» в юридичному аспекті. Проблемні аспекти 

полягають у тому, що у разі припинення фактичних подружніх відносин між такими особами 

можуть виникнути різноманітні спори щодо майна, набутого у такий період спільного 

проживання або питання щодо спадкування такого майна тощо. 

Із проаналізованих рішень за липень-серпень 2021 року вбачається, що встановлення факту 

проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу пов’язано з такими похідними позовними 

вимогами як: визнання майна спільною сумісною власністю, поділ майна, вселення, визнання 

договорів недійсними, зміна черговості спадкування та визнання права на спадщину в порядку 

спадкування тощо. 

З аналізу судових рішень за липень-серпень 2021 року виявлено, що у 90% випадках з 

позовними заявами про встановлення факту проживання однією сім’єю звертаються жінки, 

оскільки спірне майно зареєстровано за чоловіком. 

Як слідує з наведеного, найчастіше жінки зіштовхуються з потребою доведення факту 

проживання з чоловіком однією сім’єю без реєстрації шлюбу та з необхідністю доведення 

правового режиму спільного майна, що зумовлює для останніх витрати на правову допомогу, 

невизначеність в статусі спірного майна тощо. 

Таким чином, провівши огляд судової практики в частині справ цієї категорії вбачається, що 

у всіх справах судді приходили до єдиного висновку, а саме: «факт спільного проживання 

сам по собі, без доведення факту ведення спільного господарства, наявності спільного 

бюджету та взаємних прав і обов'язків, притаманних подружжю, не може свідчити про 

те, що між сторонами склались та мали місце, протягом вказаного періоду часу, усталені 

відносини, які притаманні подружжю». 

Отож, проаналізувавши постанови Верховного Суду, які ухвалені за період з липня по серпень 

2021 року, вважаємо за необхідне виокремити та звернути увагу на основі висновки суду 

касаційної інстанції, які сформовані за результатами розгляду справ цієї категорії.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Основні висновки Верховного Суду 

шодо справ про встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу 

Постанова Верховного Суду від 12 серпня 2021 року ( справа № 438/1673/13-ц) 

«положення КпШС України не містили норми про спільне проживання жінки та чоловіка 

однією сім'єю, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі. 

Зазначене положення передбачене статтею 74 СК України, який набрав чинності з 01 січня 

2004 року. 

Тому встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу в період до 01 

січня 2004 року законом не передбачено» 

Аналогічний правовий висновок закріплено в низці інших постанов Верховного Суду, які 

ухвалені за вказаний період. 

Постанова Верховного Суду від 11 серпня 2021 року (справа № 295/2969/17) 

«факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу набув юридичного 

значення після набрання чинності СК України та ЦК України з 01 січня 2004 року. КпШС 

України не передбачав юридичних наслідків для чоловіка та жінки, які проживала разом без 

реєстрації шлюбу. Отже, факт проживання однією сім'єю як чоловіка та жінки без шлюбу 

може бути встановлено судом лише з 01 січня 2004 року». 

Постанова Верховного Суду від 09 серпня 2021 року (справа № 295/10751/15-ц) 

«…правовими наслідками встановлення факту проживання чоловіка та жінки однією сім'єю 

без шлюбу є встановлення належності їм майна на праві спільної сумісної власності на 

підставі статті 74 СК України». 

«Законом України від 17 травня 2012 року N 4766-VI "Про внесення змін до СК України щодо 

майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка", який набрав чинності з 13 

червня 2012 року, режим майна подружжя, набутого внаслідок приватизації, було змінено. 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 51 СК України земельна ділянка, набута на 

час шлюбу внаслідок приватизації, є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. 

Частину п'яту статті 61 СК України виключено. 

Отже, з урахуванням змін до СК України правовий режим приватизованої земельної ділянки 

змінювався. Виключно протягом періоду з 08 лютого 2011 року до 13 червня 2012 року 

приватизована одним із подружжя земельна ділянка вважалася об'єктом права спільної 

сумісної власності подружжя» 

Разом із тим, за загальним правилом відповідно до положень статей 81, 116 ЗК України 

окрема земельна ділянка, одержана громадянином у період шлюбу в приватну власність 

шляхом приватизації, є його особистою приватною власністю, а не спільною сумісною 

власністю подружжя, оскільки йдеться не про майно, нажите подружжям у шлюбі, а про 

одержану громадянином частку із земельного фонду.  

Якщо на такій земельній ділянці знаходиться будинок, будівля, споруда, що є спільною 

сумісною власністю подружжя, то у разі поділу будинку, будівлі, споруди між подружжям 

та виділу конкретної частини будинку, будівлі, споруди до особи, яка не мала права 

власності чи користування земельною ділянкою переходить це право у розмірі частки 
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права власності у спільному майні будинку, будівлі, споруди у відповідності до статей 120 

ЗК, 377 ЦК України. 

За таких обставин, у порядку поділу майна між сторонами до позивача переходить право 

власності на Ѕ частини земельних ділянок площами 0,10 га та 0,0757 га, які належали 

відповідачу на праві особистої приватної власності та на яких знаходиться квартира та 

нежитлове приміщення, які визнані спільною сумісною власністю сторін, що відповідає 

частці позивача в них. 

Повно та всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх доказами, які оцінено на 

предмет належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємного зв'язку, 

установивши факт проживання однією сім'єю ОСОБА_1 та ОСОБА_2 без реєстрації шлюбу 

з 01 січня 2004 року по 06 травня 2015 року, та врахувавши, що вказане майно набуте 

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в результаті спільної праці за спільні кошти під час проживання 

однією сім'єю без реєстрації шлюбу, суди дійшли вірного висновку про те, що їх спільним 

сумісним майном є земельні ділянки площами 0,1000 га та 0,0757 га, які розташовані на 

АДРЕСА_2, з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, та квартира АДРЕСА_5, житловою площею 26,6 кв. м, 

загальною площею 184,40 кв. м». 

Постанова Верховного Суду від 11 серпня 2021 року (справа № 658/2391/18) 

«Тлумачення частини другої статті 3 СК України та зміст пункту 21 постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 30 травня 2008 року N 7 "Про судову практику у справах про 

спадкування" дає підстави дійти висновку про те, що для встановлення факту проживання 

однією сім'єю необхідні докази: ведення спільного господарства, наявності у сторін 

спільного бюджету, проведення спільних витрат, наявність взаємних прав та обов'язків. 

Надавши оцінку письмовим доказам, поданим сторонами, суд дійшов правильного висновку, 

що заявником не надано допустимих та належних доказів на підтвердження своїх вимог про 

встановлення факту проживання однією сім'єю з ОСОБА_3 з 07 жовтня 2012 року і до дня 

його смерті. Сама по собі обставина, що позивач зі спадкодавцем проживали за однією 

адресою, не свідчить про те, що вони проживали однією сім'єю, були пов'язані спільним 

побутом та мали спільний бюджет, та не дає підстав вважати, що позивач матеріально 

забезпечував спадкодавця, та набув право на спадкування зі спадкоємцями другої черги» 

Постанова Верховного Суду від 04 серпня 2021 року (справа № 310/6618/17)  

«…Правильним є також висновок судів про те, що саме по собі народження у вересні 2005 

року ОСОБА_2 дитини, батьком якої є ОСОБА_1, не дає підстав для висновку про 

проживання сторін однією сім'єю без реєстрації шлюбу протягом вересня 2004 року - грудня 

2005 року» 

Постанова Верховного Суду від 28 липня 2021 року (справа № 583/3251/17) 

«Апеляційним судом враховано, що показання свідків зі сторони позивача та зі сторони 

відповідача суттєво різняться між собою, тому не можуть бути доказами підтвердження 

або спростування факту спільного проживання сторін однією сім'єю без реєстрації шлюбу у 

спірний період, ведення спільного господарства, участь сторін у спільних витратах та 

придбання майна. 

При цьому, як правильно зауважив апеляційний суд, сам по собі факт спільного відпочинку 

сторін та спільне святкування свят без доведення належними та достовірними доказами 

факту ведення спільного господарства, наявності спільного бюджету та взаємних прав і 
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обов'язків, не можуть свідчити про те, що між сторонами склались та мали місце 

протягом спірного періоду часу усталені відносини, які притаманні подружжю, в 

розумінні частини другої статті 3 СК України. 

Суд апеляційної інстанції надав належну оцінку доказам по справі, зазначивши, що не є 

достатнім доказом для встановлення факту проживання однією сім'єю ОСОБА_1 ОСОБА_2 

наявність оформлених в різні періоди часу підписок на періодичні видання та замовлення 

садового товару на ім'я позивача за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2. 

Довідка, видана Кардашівським старостинським округом Чернеччинської сільської ради 

Охтирського району Сумської області від 15 лютого 2018 року N 217, в якій вказано, що 

ОСОБА_1 дійсно фактично проживала без реєстрації у АДРЕСА_2, також не є достовірним 

доказом, підтверджуючим факт проживання сторін однією сім'єю з 23 січня 2008 року по 

січень 2018 року, оскільки не містить періоду проживання ОСОБА_1 за вказаною адресою. 

Крім того, в довідці не вказано, чим підтверджується вказана в ній інформація. 

Також суд апеляційної інстанції виходив із того, що не є підтвердженням факту проживання 

сторін однією сім'єю і довідка виконавчого комітету Охтирської міської ради від 14 березня 

2018 року N 224, згідно якої ОСОБА_1, яка мешкає по АДРЕСА_3, за свідченнями свідків 

фактично не проживала за вказаною адресою з 2006 року по 2018 року, оскільки в довідці не 

зазначено прізвища цих свідків, вони не допитувались судом. Крім того, факт непроживання 

позивача за місцем реєстрації не підтверджує того, що вона проживала у цей період саме за 

адресою проживання відповідача у спірному будинку». 

Постанова Верховного Суду від 22 липня 2021 року (справа № 280/1710/18) 

«Судами попередніх інстанцій встановлено, що після розірвання шлюбу між сторонами, а 

саме, з 02 квітня 2004 року по 13 серпня 2013 року вони продовжували проживати разом та 

були зареєстровані за спільним місцем проживання у будинку АДРЕСА_1. У вказаний період 

між сторонами продовжувались притаманні подружжю відносини, зокрема, вони мали 

спільний бюджет та вели спільне господарство, проводили ремонт в зазначеному 

будинку, користувалися спільно іншим майном (в тому числі, автомобілем), спільно 

проводили відпочинок, зустрічались з друзями на свята. 

При розгляді справи відповідачем не надано до суду належних та допустимих доказів на 

спростування відповідних обставин та заявлених позовних вимог ОСОБА_1» 
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