
 

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР 

м. _______                                                                                         «___» _________ 20__ р. 

 

Громадянин України і громадянка України, які перебувають у шлюбі, зареєстрованому  

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

іменовані 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. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Майно, нажите подружжям під час шлюбу, є в період шлюбу спільною сумісною 

власністю подружжя, за винятком майна, яке особисто належало за законом одному з 

подружжя, а також за винятком випадків, передбачених у цьому договорі. 

 

1.2. У разі розірвання шлюбу подружжям за взаємною згодою на все нажите під час 

шлюбу майно зберігається правовий режим (спільної сумісної власності або власності 

одного з подружжя), що діє відносно відповідного майна в період шлюбу, якщо цим 

договором не передбачено інше. 

 

1.3. У разі розірвання шлюбу з ініціативи гр. _________ або в результаті його негідної 

поведінки (подружньої зради, пияцтва, хуліганських дій тощо), майно, нажите під час 

шлюбу і що відноситься до спільної сумісної власності подружжя, вважається з моменту 

розірвання шлюбу спільною частковою власністю подружжя. При цьому гр. __________ 

належить одна четверта частка названого майна, а гр. ______________ належить три 

четвертих частки названого майна. 

 

1.4. У разі розірвання шлюбу з ініціативи гр. ________ або в результаті її негідної 

поведінки (подружньої зради, пияцтва, хуліганських дій тощо) майно, нажите під час 

шлюбу і що відноситься до спільної сумісної власності подружжя, вважається з моменту 

розірвання шлюбу спільною частковою власністю подружжя. При цьому гр. _________ 

належить три четвертих частки названого майна, а гр. __________ належить одна 

четверта частка названого майна. 

 

2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНА 

 

2.1. Банківські вклади, зроблені подружжям під час шлюбу, а також відсотки по них є 

під час шлюбу і в разі його розірвання власністю того з подружжя, на ім'я якого вони 

зроблені. 

 

2.2. Акції та інші цінні папери, придбані під час шлюбу (крім цінних паперів на 

пред'явника), а також дивіденди по них належать під час шлюбу і в разі його розірвання 

тому з подружжя, на ім'я якого оформлено придбання акцій та інших цінних паперів. 



 


