
 

Період огляду: вересень 2021 року 

Категорія справ: цивільні справи про визнання майна спільною сумісною власністю. 

 

ПІДСУМКИ ОГЛЯДУ 

Протягом вересня 2021 року Верховним Судом прийнято шістнадцять постанов, які 

стосуються спорів щодо визнання майна спільною сумісною власністю. Однак, всі 

проаналізовані справи суду касаційної інстанції, які стосувалися доказування правового 

режиму спільного майна подружжя були поєднані із додатковими похідними вимогами. 

Зокрема, до таких вимог належать: встановлення факту проживання однією сім’єю, визнання 

договір недійсними, усунення перешкод у користуванні майном, визнання права на 

спадкування майна за законом тощо. 

Незважаючи на те, що за загальним правилом, все майно, яке набуте у період офіційного 

шлюбу є спільним сумісним майном подружжя - сімейні спори щодо розподілу майна після 

фактичного припинення шлюбних відносин є надалі одними із найпоширеніших.  

Проаналізувавши 16 постанов суду у справах, які стосуються поділу майна подружжя варто 

звернути увагу на гендерні аспекти справ даної категорії. Як вбачається, у восьми випадках, 

справи ініціювались за позовом жінки, аналогічно у інших восьми постановах, справи 

ініціювалися за позовом чоловіка.  

Отож, проаналізувавши постанови Верховного Суду, які ухвалені за вересень 2021 року, 

вважаємо за необхідне виокремити та звернути увагу на основні висновки суду касаційної 

інстанції, які сформовані за результатами розгляду справ про визнання майна спільною 

сумісною власністю та висновки, які зроблені судом щодо пред’явлених додаткових вимог 

залежно від характеру обставин справи. 

Основні висновки Верховного Суду 

шодо справ про визнання майна спільною сумісною власністю 

Постанова Верховного Суду від 23 вересня 2021 року (справа № 182/670/15-ц) 

«Належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки 

фактом придбання його під час шлюбу, але й спільною участю подружжя коштами або 

працею в набутті майна. Застосовуючи норму статті 60 СК України та визначаючи право 

спільної сумісної власності подружжя на майно, суд повинен установити не тільки факт 

набуття майна під час шлюбу, але й той факт, що джерелом його набуття були спільні 

сумісні кошти або спільна праця подружжя. У разі придбання майна хоча й у період шлюбу, 

але за особисті кошти одного з подружжя, це майно не може вважатися об'єктом спільної 

сумісної власності подружжя, а є особистою приватною власність того з подружжя, за 

особисті кошти якого воно придбане» 

«Доказом особистих коштів, які були внесені ОСОБА_2 за купівлю цієї квартири, є виписка 

Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Правекс-Банк" від 04 листопада 

2013 року. Тобто фактично ця спірна квартира була придбана ОСОБА_2 до повторної 

реєстрації шлюбу між сторонами, однак договір купівлі-продажу було оформлено пізніше, 26 

листопада 2013 року, вже після повторної реєстрації шлюбу між сторонами, у зв'язку із чим, 

позивач, як дружина покупця була зазначена у цьому договорі. 
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Крім того, в матеріалах справи міститься розписка ОСОБА_2 від 04 червня 2013 року, 

посвідчена уповноваженою особою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк 

Аваль" Солоховою В.А., з якої вбачається, що ОСОБА_2 готовий придбати спірну 

трикімнатну квартиру за ціною оцінки 130 200,00 грн. яка підтверджує доводи ОСОБА_2 про 

його намір придбати для себе трикімнатну квартиру ще до повторної реєстрації шлюбу з 

позивачем. 

Таким чином, трикімнатну квартиру АДРЕСА_9 не можна визнати спільною сумісною 

власністю подружжя» 

Постанова Верховного Суду від 22 вересня 2021 року (справа № 757/13796/20-ц) 

«Виникнення режиму спільної сумісної власності подружжя на все придбане за час шлюбу 

майно презюмується, доки інший з подружжя не довів іншого. Конструкція норми статті 60 

СК України свідчить про презумпцію спільності права власності подружжя на майно, яке 

набуте ними в період шлюбу. 

Разом із тим, зазначена презумпція може бути спростована й один із подружжя може 

оспорювати поширення правового режиму спільного сумісного майна на певний об'єкт, в 

тому числі в судовому порядку. Тягар доказування обставин, необхідних для спростування 

презумпції, покладається на того з подружжя, який її спростовує». 

«Визначаючи правовий статус спірного майна, як спільної сумісної власності подружжя, суд 

має враховувати, що частка в такому майні визначається відповідно до розміру фактичного 

внеску кожної зі сторін, у тому числі за рахунок майна, набутого одним із подружжя до 

шлюбу, яке є його особистою приватною власністю, у придбання (набуття) майна. Якщо в 

придбання (будівництво) майна вкладено, крім спільних коштів, особисті приватні кошти 

однієї зі сторін, то частка в такому майні відповідно до розміру внеску є її власністю». 

«Верховний Суд погоджується з висновком судів про те, що квартира АДРЕСА_1 

придбана відповідачем за особисті кошти, отримані від його матері на підставі договору 

грошового дарування на конкретну мету від 01 січня 2016 року, укладеного у м. Тель-Авіві, 

згідно з яким ОСОБА_4 подарувала ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 85 000 доларів США, 

для придбання нерухомості на території України, яка буде знаходитися в особистій 

приватній власності одержувача дарунку (а. с. 97-102). 28 серпня 2016 року ОСОБА_2 

задекларував в Україні 75 000 доларів США, що підтверджується митною декларацією для 

письмового декларування товарів, які переміщуються через митний кордон України 

громадян для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з веденням 

підприємницької діяльності (а. с. 95), а 20 жовтня 2016 року придбав зазначену квартиру 

за 936 000 грн. 

Отже, суди на підставі належним чином оцінених доказів, поданих сторонами, дійшли 

законного і обґрунтованого висновку про безпідставність вимоги позивачки про визнання 

недійсним договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, укладеного 02 березня 2020 року 

між ОСОБА_2 та ОСОБА_4, оскільки вказана квартира є особистою приватною власністю 

відповідача, тому цим правочином права ОСОБА_1 не порушено, що спростовує доводи 

касаційної скарги у відповідній частині». 

Постанова Верховного Суду від 22 вересня 2021 року (справа № 303/1259/17) 

«істотність збільшення вартості має відбутися така, що первинний об'єкт нерухомості, 

який належав одному з подружжя на праві приватної вартості, розчиняється, нівелюється, 

втрачається чи стає настільки несуттєвим, малозначним у порівнянні із тим об'єктом 
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нерухомого майна, який з'явився під час шлюбу у результаті спільних трудових чи грошових 

затрат подружжя чи іншого з подружжя, який не є власником. 

За загальною практикою мають враховуватися капітальний ремонт чи переобладнання 

житла, тобто значне перетворення об'єкта нерухомості. 

Поточний ремонтжитла, зміна його призначення з житловогона нежитлове без 

капітального переобладнання не буде надавати підстав для визнання такого об'єкта 

спільною сумісною власністю подружжя, оскільки значних перетворень сам об'єкт не зазнав 

і не можна вважати ці перетворення такими, що істотно збільшили вартість майна. 

У такому випадку, якщо суд встановить наявність понесених затрат з боку іншого 

подружжя - не власника, однак не визнає такі затрати істотними, то цей з подружжя може 

вимагати грошової компенсації понесених затрат, якщо такі затрати понесені під час 

перебування у шлюбі. 

Другий чинник істотності такого збільшення має бути пов'язаний із спільними затратами 

грошових коштів або трудовими затратами. Сам факт перебування осіб у шлюбі у період, 

коли особисте майно чи його вартість істотно збільшилося, не є підставою для визнання 

його спільним майном. 

Істотне збільшення вартості майна обов'язково і безумовно має бути наслідком спільних 

трудових чи грошових затрат або затрат іншого, не власника майна, з подружжя. Тобто 

вирішальне значення має не факт збільшення вартості сам по собі у період шлюбу, а 

правова природа збільшення такої вартості, шляхи та способи збільшення такої 

вартості, зміст процесу збільшення вартості майна». 

«Ураховуючи зазначене, суд першої інстанції, з висновком якого погодився і апеляційний суд, 

дійшов правильного висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог 

ОСОБА_1, оскільки позивач не надав належних та допустимих доказів на підтвердження 

того, що саме його внесок у ремонт спірного житлового будинку у розумінні частини першої 

статті 62 СК України є достатньо значним для можливості визнання спірного майна 

об'єктом права спільної сумісної власності подружжя». 

Постанова Верховного Суду від 15 вересня 2021 року (справа № 127/29550/19) 

«Аргументи заявника про те, що отриманні кошти, які є пільгами відповідно до Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі 

позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов (пункт 

18 стаття 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), 

є особистою власністю ОСОБА_2 є безпідставними, оскільки тлумачення частини другої 

статті 61 СК України дає підстави зробити висновок про те, що вказані кошти не є 

об?єктом права особистої власності ОСОБА_2». 

Постанова Верховного Суду від 15 вересня 2021 року (справа № 509/2654/17) 

«Установивши, що квартира АДРЕСА_3, та автомобіль HONDA CIVIC, 2008 року, 

реєстраційний номер НОМЕР_4, набуті сторонами під час перебування у зареєстрованому 

шлюбі, презумпція спільного майна подружжя не спростована, апеляційний суд дійшов 

обґрунтованого висновку про відмову у визнанні означеного майна особистою приватною 

власністю позивача. 

Колегія суддів відхиляє аргумент касаційної скарги про те, що спірне майно придбане 

ОСОБА_1 за особисті кошти та кошти, отримані від батьків, оскільки матеріали справи не 
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містять належних доказів на підтвердження вказаного. Самі по собі пояснення батьків 

позивача про передачу йому коштів від продажу рухомого та нерухомого майна не можуть 

бути підставою для визнання за позивачем права власності на квартиру та транспортний 

засіб». 

Постанова Верховного Суду від 13 вересня 2021 року (справа № 201/14355/16) 

«судам під час вирішення спору щодо поділу майна, набутого сім'єю, слід установити не лише 

обставини щодо факту спільного проживання сторін у справі, а й ті обставини, що спірне 

майно було придбане сторонами внаслідок спільної праці. 

Суди попередніх інстанцій надали оцінку доказам у справі та дійшли обгрунтованого висновку 

про те, що позивач не підтвердила придбання спірного майна внаслідок спільної праці та 

участі у його ремонті». 
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