
ІІЩ1УІІІСН Н}І ІІСрСіІG<J.ЧСНОІ'О оGон\І3КУ наі1\13Ча, ІІІ О НИ 11.-1 ИІШЕ 3 Ч. J СТ. S 19 
llK України (І Іро 3іІі іkнсню1 Іюточною рс\юнту наt1 мачсVІ ), у ра3і і1оІ'О 
нсниконаНН}І не ІІсрс;(Gачсна :шкон(щанстноVІ, о;1нак сторони маютh 

мож.:Jивість сю.юстійно встановити нас .. 1ідки порушення умов цоговору. 
Так, сторони можуть перецбачити віJповідальність у формі віцшкоду

шшпя школ:r (ш.:Jяхо~t nідпоn.:Jення жит.:Jа або nіцшкодуnанпя збиткіn) 

:ш руйпуnаппя чи псуnаппя житла. що ста .. 1ося nпаслі,::юк пе проnе,::rеппя 
пай:иачем поточІюго ре~юпту. При uьо:иу n най~ю,::rаnuя також :ш.:Jиша
єтhоІ 3<ІКОНОіШНЧО НСТаНОНJІСНС ІІр<ІНО НИ\13І-аП1 р031рНаНН}І іІОП)НОру Н 

СУ,іЮНО\1)' ІЮр}І.іІКУ Н рюі руі1нунаНН}І а()о ІІСуНаНН}І ЖИТJІ<І наі1VІ<ІЧСМ а()о 

іншими особа:\'ш, за .аії яких він ві,::rповідає ві.апові,::rно до п. 2 ч. 2 ст. 825 
ПК України. 

Циві:Jьно-правова відпові.аа.:Jьність, шо застосовується за порушен

пя .aoronopy най~tу (оренди) житла nиконус також кара.:Jьну функuію, 
яка nиражасться n пастаппі пегатишшхпас.:Jі.акіn за порушення ,::rогоnір
них у\юн сторін- нисс;Існні на ІІі,т(стані ріІІІснни cy;ty наі1VІача та ін111 их 
осі(), ІІІ О ІІрОЖИН<J.;Н1 Н 110\ICIIII<<J.HHi. :1 ЖИТ~Іа6С3 Н<І.іШНН}І ЇVІ іНІІІОІ"О ЖИТ~Іа 

в результаті розірвання договору 
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ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<0,(еСhК<І юрІ11 L~Ічна ака,(е\ІіЯ>>, 
асистепт кафедри шmіrІьпого права 

)_ЩЯКІ ІІИТЛІІІІЯ ШОДО ОБІГУ ІІІОТКЧІІИХ ОБJІІГЛЦІЙ 

В сучасних у:\'ювах іпотечне кредитування як один із засобів фінан

суnашш ~tac nаж.1иnе зпаченпя д.1я екопо~tічпого розnитку країпи, у 
то~1у чис.1і у сфері жит .. 1оnого бу,::rішшцтnа. Не,::rостатпс фіпапсуnаппя та 
lННССТуНаННИ у )(<ІНУ І'а~Іу:н, НИК..:Н1Каt-: ІІОІІІУК рННОVІ<ІНІТНИХ j(ЖСрС~І J(jl}l 
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:ш()с:1ІІСЧСНЮІ ІІИТаНЮІ нерухомості НаJІСЖНИМИ фінаНСОНИМИ ресурса

МИ. О;(НИVІ :1 таких :шсоGін є і1ютсчні цінні ІШІІсри. І1ютсчні І(інні ІІа

ІІсри ні;(носно ноний VІсхані:1м на фінансоному ринку України, ш1с :ш 

час існування, маючи нормативно-правової регулювання, на жаль осо

бливих успіхів ue інструмент не ;:rосяг. Проте світовий досві;:r сві;:rчить 
про па;:rійпість, прозорість та .1ікnідпість іпотечних ціпних паперіn. А.1е 

одночасно виникають питання що;:rо праnошло регулюшшпя та рrвику 

цього сеГ\-tепта для ncix )'Часпикіn ринку іпотечних uішшх папе ріn. 
)lo1 (і.11 nно :шунажити, ІІlО окремі ІІитанни у сфері 11 иніJІ nно-11раноною 

ре І'УJІ ІОНаННИ оGіІ)' іІІОТСЧНИХ о()ліІ'аІІіЙ p0:11"JЩJti_iJIИC~I у ро()отах, 30Крсма: 

С. L1ібко, Р. ІЗ. Карпова, 13. Поспо.1ітака, Н. Приказюк, ІЗ. Д. Бази.1евича, 
Н. П. Погорєльцевої, О. Луко:v~ської, А. О. ІЗла;:rикіна, Н. С. Кручок, 

Н. С. Кузпсuоrюї, І. Р. Назарчука, Н. М. Кnі та, К. Є. Калинкиної та іп. 
Чиппе Jaкoпo;:rancтno nі;:rпосить ;:ro іпотечних ціпних паперіn - іпо

течні об.1ігації, іпотечні сертифікати та застаnпі. Український фінапса
ни [1 ри НО І< V1aE:: ,J(OCHi}( о()і І'У і ІІОТС ЧНИХ о()_ІІі І'а І tіЙ. 

Ві;(Іюні;tно JlO Закону України «:<Про і1ютсчні оG.ІіІ·ації>) і1ютсчними 
облігаuія:v~и є облігаuії, виконання зобов'язань емітента за якими забез

печене іпотечни:v~ покриттям. ]гідно з чинним законодавство УІ іпотечні 

облігаuії можуть випускатися у виг.lя.Jі звичайних та структурованих 

іпотечних облігаuій. Іпотечним облігаціям притамапні паступні озна

ки: nопи бездокумептарпі, імеппі та емісійні [1]. 
ІІІОТСЧІІі о()_ІІіІ'аІtіЇ MaJOTI> СВОЇ осоG.ІИВОСТі. ВОІІИ :Ш6СJІІСЧСІІі іІІОТСЧ

І ІИ ми актива_v1и та маюТJ, :ш свою .v1сту ОJlИІІ і:> сJюсоGів рсфінш ІсуванІ ш. 

На сnоІ'Оіtні на ринку фінансоних rюслуг ниrrуск іrrотсчних оG.тrігацН-і 

3іtіі1снкн-; ПуGлічнс акціонерне тонаристно «АІ·снтстно 110 рсфінансу
нанню житJюних крсю--пін» (на;rалі- АРЖК). 

Так, дебютний випуск звичайних іпотечних об.1ігацій ПАТ <{АР)КК•> 

буда здійснено у 2012 році. Управителем іпотечного покриття висту
пи.lо публічне акціонерне тоnари:стnо акціонерпий банк <({Укргазбапк» . 
.Цого nір про упраn.1ішrя іпотечним покриттям укладасться па строк до 

припипеппя Jастаnи іпотечного покриття і пе може бути мепши:v~, ніж 
LTpOK о6і1·у іІІОТСЧНИХ o6лi1·arrii1. 3ІіЛНО :1 ЧИННИVІ :ШКОН(ЩаНСТНОМ \-1іЖ 

уІІранитсJІсм та сVІітснтом (н ;(аному ни11алку :1 АРЖК) ;ю моменту ре
єстрації ві;:rповідного випуску іпотечних облігаuій був у:к.1а;:rений ;:rого

вір про управління іпоте~шим покриттям. Обс.1уговуючою установою 

виступило публічне акціопере тоnаристrю <({Держашшй оша;:rпий бапк 

України•>, J яким у:к.1адепо догоnір про обслугоnуnапня іпотечних ак
тиnів. РеJерnпим серnісшн-1 бапко11 - публічне акціонерне тоnариство 

«1lсржанниі1 ск<.:ІІЩ1ТНо-іv1ІЮртний Gанк України•>. Ау;штором іІютсч

ноІ·о rюкриТТ$.1 н~вначшю<.:n тонариелю 3 оGмсжсною ні;tІюні,т(шІnності 
«:<Б.ЦО>>. Депозитарієм - приватне акціонерне товариство <{ВДUП» [З]. 

Договірни:v~ відносинам при управлінні іпотечним покриттям при

таманні й інші види ;:юго варів. У разі прове;:rення перевірки ау;:rитором 
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(ау;(ИТЩ1СhКОЮ фірVІОЮ) МіЖ УІІрШШТе.-ІеМ, еVІіТеНТО\1 та ау;LИТОрОVІ (ay
)LИTOpChKOIO фірмою) ук.-ІаJ(аt-:ТhСИ тристоронніі1;(ОІ'ОНір І ІрО ІІроне;tеНН}І 

ІІеренірКИ іІІОТеЧНОП) ІІОКрИТПІ. Крі\1 ТОІ"О, УІІраНИТеJІ h, емітент та ауіШ
ТОр не можуть бути пов'язаними особами. 

С .. 1ід зазначити, що з початку своєї ція .. 1ьності ПАТ «АР)КК>> бу.:ю 
J..Jійспепо nипуск зnичайпих іпотечних об.1ігацій па Jага .. 1ьпу су:иу 372,25 
M.lii. грн. 31 січня 2016 р. :шкіпчиnся термін обігу шичайпих іпотечних 
облігацій Серії <(В,>, nипушепих ПАТ <(АРЖК>> па cy~ty 122,25 :\ШІІ. грп 
3 ум оною аморти:шІ(іЇ їх номіншІhної нартості. На осноні ниІІ(е3а3наче

НОІ'О МОЖеМО J(іt1ти НИСНОНК)', 111,0 на СhОПЩНі нai1GiJІhlll )'СІІіІІІНИ\1 .іLЖе
реЛО:\1 нецержавного рефінансування банків, які зційснюють жит.1ове 

іпотечне кредитування насе .. 1ення, є АР)КК rз1. 
Крім цього, у 2007 ропі Державною ко:v~ісією з цінних паперів та 

фопцоnого ринку заресстроnапо nипуск зnичайпих іпотечних об.lіга

цій ВАТ Акціонерпий банк <(Укргазбапк'> па су:~лу 50,0 ~f .. lii. грн. У 2008 
;lKflПФP 3ареєстронано нісі\І НИІІускін :1НИЧаt1них іІІОТеЧНИХ оG~ІіІ-аІLіі1 

на 3аІ·а;ІhНУ су\ІУ 270,0 VІJІН. 1рн., 3 них о_;шн ниІІуск 3ареєстронано ВАТ 
КБ <<Хрещатию> та 7 в:ипусків .Jержавної іпотечної установи. За 2009 
та 2010 рр. згіцно зі звіто:\'І .ЦКППФР, та за 2011 р., згідно зі звіто:v~ вже 
Націона .. 1ьної ко:\'rісії з цінних паперів та фондового ринку, в:ипусків 
іпотечних об.1ігаuій пе ресструnа .. 1ося [ 4; 5]. На оспоnі цих цапих зазна
чимо. шо ціяльпість .Цержашюї іпотечної устапоnи nияnи.1ася пеnда .. 1ою 
-шІ·а.ІОМ ІІІОіЮ ІН11Іуску ІІІОТеЧІН1Х І(ІІІІІИХ ІІаІІерІН, ХОЧа ОСІІОВІІОЮ \11еТОЮ 

Gу;ю рефіІШІІсушІІІІІ}І іІютечІІ их кре,т(иті н. 

В ІІі~Ю\ІУ ІШВСіLСІІі іШІІі СІІііLЧаТІ, І ІрО 11~1JІ,КУ НКТИШІіСТІ, :J 1\ИІІуску та 
oGi1·y іІІ(ПеЧНИХ оG;ІіП1І(іt1 Н УкраЇні. ;l;ІИ llhOI"O \ІШІСІІ1Ні рі3Ні ІІJН1'111НИ. 
На іІУ\Іку, С. ["ІіGко, (ЩНією 3 11ричин І\юж;н1но t-: не;(оскона;Іе І Іраноне 

регулювання іпотеки, у то~tу чис.1і наявність нецо .. 1іків правового регу
.1ювання схожих за функuіона.1ьною сутністю механілtів іпотечного 

крецитуnаппя через nипуск іпотечних об .. 1ігацій та операuії J копсо .. lідо
nапим борго" [2, с. 113]. 

Піцсу1юnуючи, с .. 1ід погодитися з uісю щ.r~tкою, а .. 1е пеобхіцпо nка-
3ати t1 на інІІІі 11ричини 3ана;(то НІВhкої актинності oGi1·y і1ютечних 

оGJІіІ-аІІіі1. Ринок нерухомості ІІеренасичениt1 рі:1ними юкереJІа\111 фі

нансування, наприк.тшц, через фонд фінансування буцівництва та фонд 

операцій з нерухомістю. 3азначене пояснює актуальність та подальше 

цослідження іпотечних uінних паперів на ринку України. 
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МЕЛЬПИК О. В. 

Націона.tьюШ університет «О.J;сська юрдJ:И'ПШ ака,J;е.іія,>, 

асистен 1 кафе1 ~ри І(иніл ьнш·о 11рана 

ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ДИТИНИ 
К~ СПІЛКУВАННЯ З РОДИЧАМИ ТА ЧЛЕК~МИ СІМ'Ї 

ПРИ УСИНОВЛЕННІ 

Нш1сжнс кожній ;штині особистс нс.vнtйнонс 11рано на СІІJ.ІІКУІШНН}І 

:J JЮJ(Ичами та Ч.ІІснами сім'ї набувас особ.ІиІюІ·о :>містовною ІІшювнс

НЮІ у ниІІа,т~ку й усинонлсннн. І. Г. Кщюлh ннажає, 1110 11fJ<:lHO юпини на 
СІІілкунаннн VІіститh насту11Ні ІІраномочності: а) на JюстН·іні чи ІІсріо

ДИЧІІі ко1пакти ;:rитипи з батьками чи іІІтими близькими роДІРІа ми, б) 

вимагати виконання обов'язку спілкування від батьків та інших роди

чіn. n) зnерпешrя nорганопіки і піклуnання чи суд за захистом праnа 

на спіТІкуnашІя [1, с. 16]. Однак, чишшм законодавстnом дитина не 
Jаnжди наділена усі11а ;:rаними праnомочностями. Праnо дитини на 

LІІі.ІІІ<)'ІШННИ ІІр~ІМО 33KpiІJ;JIOЄThL}I у СТ. ]53 CJ< УкраЇНИ, ЯііLНО j }І КОЮ 

мати, батhко та ;~ити на VІаютh ІІ]ШfЮ на бсjJJсрсІн KOJ(HC <.:ІІіJІ куІШНН}І v1іж 

собою, крім випа;:rків, коли таке право обмежене законом. І3ідпові;:rно 

до чинного законодавства, усинов.1ювачі набувають правового статусу 

батьків ;:rитини, а зна~шть і відпові;:rні права спіТІкування. Здійснюється 

дане праnо шляхо11 бе.зперешко;:rних зустрічей, спільного проnе;:rеппя 

часу, спільних "Занять, nільного обміну думка1ш, :шаrшями, паnичками, 

.ІІИСТуНаННИ, ТС.ІІСфОННИХ ]1031\fOH TOJI~O. У ,Т(аНО\-1У KИJJi1)LI<Y )ti1TI1H3 на;Lі

.ІІСНа актикниVІ особистим нсмайною1v1 ІІ]ХШО\-1 кі,Іtносно СІІі.Ікуканн}І 3 
батьками, тобто її праву протистоїть обов'язок батьків, і дит:ина може 

вимагати його виконання. Л. Е. Чічерова в:исловлює ;:rумку, що право 

батьків на спілкування зі своєю д:итиною є складовою частиною права 

на nихоnашrя дітей [2, с. 2]. На пашу думку, це пе :юnсі:м так, з огляду на 
спіnnідношепня по пять: nиховання з;:rійсшосться не лише за допомогою 
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