
Шлюбний договір 

до встановленого режиму роздільної власності подружжя як на майно, яке 

придбаного кожним з подружжя кожного до державної реєстрації укладання шлюбу, 

так і на майно, що набуте ними під час шлюбу 

 

 

м. _______                                                                                         «___» _________ 20__ р. 

 

Громадянин України _________________, який надалі іменується «Чоловік» та громадянка 

України, яка надалі іменується «Дружина», які перебувають у шлюбі, зареєстрованому  

«___» ______ 20__ р, актовий запис №_____, свідоцтво про шлюб №_____, серія ______, 

іменовані разом далі «Подружжя», добровільно, за взаємною згодою, з метою 

врегулювання взаємних майнових прав і обов'язків, як в шлюбі, так і в разі його розірвання, 

уклали цей шлюбний договір про наступне: 

1. РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ 

1.1. Даний договір встановлює режим роздільної власності подружжя як на майно, придбане 

кожним з подружжя до державної реєстрації укладення шлюбу, так і на майно, набуте ними 

під час шлюбу. Майно, яке буде набуте подружжям під час шлюбу (рухоме та нерухоме 

майно, цінні папери, паї, вклади, частки в капіталі, внесені в кредитно-фінансові установи 

або в інші комерційні організації, і будь-яке інше майно), є власністю того з подружжя, на 

ім'я якого воно оформлено або зареєстровано. У разі придбання майна, документи на яке не 

оформляються або яке не підлягає реєстрації, за винятком майна, зазначеного в п.1.3. цього 

Договору, його власником визнається подружжя, який(яка) вносив (вносила) грошові 

кошти в оплату цього майна та який переважно використав дане майно. 

1.2. Майно, яке належало кожному з подружжя до вступу в шлюб, а також майно, отримане 

одним з подружжя під час шлюбу в дар, в порядку успадкування або з інших безоплатних 

операцій (майно кожного з подружжя), є його особистою власністю. 

1.3. Речі індивідуального користування (одяг, взуття та інші), за винятком цінностей та 

інших предметів розкоші, хоча і придбані в період шлюбу за рахунок коштів другого з 

подружжя, визнаються власністю того подружжя, який ними користувався (користувалася). 

1.4. Виключне право на результат інтелектуальної діяльності, створений одним з подружжя, 

належить автору такого результату. 

1.5. Майно, що тому чи іншому подружжя, не може бути визнане їх спільною власністю 

навіть в разі, коли за рахунок майна або праці іншого з подружжя було зроблено вкладення, 

значно збільшили вартість цього майна. Понесені при цьому витрати в разі розірвання 

шлюбу можуть бути відшкодовані в розмірі та порядку, встановленому рішенням суду. 

 


