_________________________________________________
(найменування суду та адреса суду)

Позивач:

_________________________________________________
(П.І.Б)

Проживає за адресою: ______________________________
(місце проживання та поштовий індекс)

Номер засобу зв’язку: ______________________________
Відповідач:

__________________________________________________
(П.І.Б)

Проживає за адресою: ______________________________
(місце проживання та поштовий індекс)

Номер засобу зв’язку: ______________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поділ спільного майна подружжя
«__» __________ 20__ року між мною та відповідачем був укладений шлюб, що
підтверджується свідоцтвом про шлюб (копія якого додається).
За час шлюбу нами було набуто таке майно:
- квартира №___ в будинку №___ по вул. _________в м. _________, що підтверджується
договором купівлі-продажу від «__» _______ 20__року, посвідченого приватним нотаріусом
___________ міського нотаріального округу ____________ (копія якого додається);
(П.І.Б. нотаріуса)

- автомобіль марки «__»_______ 20_ року випуску, що підтверджується договором купівлі
– продажу від «__» ________ 20__ року, посвідченого приватним нотаріусом _______________
міського нотаріального округу _____________ (копія якого додається).
Також за час шлюбу нами було набута побутова техніка та меблі, поділ яких вже
здійснено. Що стосується поділу квартири та автомобіля виникли суперечки, хоча між нами
існувала домовленість, що спірна квартира перейде у власність позивача, а спірний автомобіль
перейде у власність відповідача.
Незважаючи на таку домовленість відповідач відмовляється оформляти належним чином
договір поділу майна подружжя, у зв'язку з чим я вимушений звернутися до суду з вказаним
позовом.
Статею 60 СК України встановлено, 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.
Статтею 63 СК України встановлено, що дружина та чоловік мають рівні права на
володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної
власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
Частиною 1 ст.69 СК України встановлено, що дружина і чоловік мають право на поділ
майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.
Частинами 1, 2 ст.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.
Статтею 71 СК України встановлено - 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.
Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування
судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його
недійсним та поділ спільного майна подружжя" від 21 грудня 2007 року N 11, сутність поділу
полягає в тому, що кожному з подружжя присуджуються в особисту власність конкретні речі, а
також здійснюється розподіл майнових прав та обов'язків. При здійсненні поділу в судовому

порядку суд має виходити з презумпції рівності часток. При винесенні рішення суд має
керуватися "обставинами, що мають істотне значення", якими можуть бути, насамперед,
ступінь трудової та (або) фінансової участі кожного з подружжя в утриманні спільного майна,
зроблених поліпшеннях, доцільність та обґрунтованість укладених правочинів, спрямованих на
розпорядження спільним майном, наявність або відсутність вчинення одним з подружжя дій,
що порушують права другого з подружжя, суперечать інтересам сім'ї, матеріальне становище
співвласників тощо. Поділ спільного сумісного майна подружжя здійснюється з визначення
кола об'єктів спільної сумісної власності подружжя і встановлення їхньої вартості. Вартість
майна, що підлягає поділу, визначається за погодженням між подружжям, а при недосягненні
згоди - виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи. Поділу підлягає усе майно, що
є у спільній сумісній власності.
Відповідно до ч. 3 ст. 368 Цивільного Кодексу України майно, набуте подружжям за час
шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або
законом.
Згідно з ч. 2 ст. 372 Цивільного кодексу України у разі поділу майна, що є у спільній
сумісній власності, вважається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності є
рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 63, 69, 70 СК України, ст.ст. 368,372 ЦК
України, ст.ст. 3, 15, 88, ст.109, 118, 119, 120 ЦПК України, ПРОШУ:
1. Поділити спільне майно подружжя наступним чином:
- визнати ________________, «__»_____ 19__ року народження, право власності на
(П.І.Б. позивача)

квартиру №__ в будинку №__ по вул.______в м.________ загальною площею -__ кв.м,
житловою площею - ___ кв.м.
- визнавши за _______________, «__»_____ 19__ року народження, право власності на
(П.І.Б відповідача)

автомобіль марки «__»_________, 20__ року випуску, реєстраційний номер ____, № шасі ___.
Додатки:
1.
Оригінал квитанція про сплату судового збору.
2.
Копія паспорту позивача.
3.
Копія свідоцтва про одруження.
4.
Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
5.
Копія договору купівлі-продажу квартири.
6.
Копія договору купівлі-продажу автомобіля.
7.
Копія позовної заяви з додатками для відповідача.
«____» ____________ 20___р.

______________/ П.І.Б/
(підпис)

