
Арбітражній керуючій Трубо Розі Тимерханівні 

(Свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi 

арбiтражного керуючого № 495 вiд 04.04.2013 р.), 

місцезнаходження контори (офісу) арбітражного 

керуючого та засоби зв’язку:  

Автономна Республіка Крим, вулиця Гарнаєва, 

будинок 9,  

контактний телефон: 0656276595,  

факс: 0656276595,  

мобільний телефон: 0503247915,  

адреса електронної пошти: vorrrio@list.ru 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення позапланової невиїзної перевірки  

діяльності арбітражної керуючої Трубо Рози Тимерханівни 

від 26 січня 2021 року № 1 

 

 

Відповідно до Порядку контролю Національною асоціацією арбітражних керуючих 

України за діяльністю арбітражних керуючих (надалі – «Порядок контролю»)  

Радою арбітражних керуючих Херсонської області 22 січня 2021 року розглянуто подання 

члена Ради арбітражних керуючих України Надлонка А.І. від 20 листопада 2020 року  

№ 01-19/02-01/134 (додаток 1) в частині проведення перевірки діяльності арбітражної керуючої  

Трубо Рози Тимерханівни (Свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного 

керуючого № 495 вiд 04.04.2013 р.), місцезнаходження контори (офісу) арбітражного 

керуючого та засоби зв’язку: Автономна Республіка Крим, вулиця Гарнаєва, будинок 9, 

контактний телефон: 0656276595, факс: 0656276595, мобільний телефон: 0503247915, адреса 

електронної пошти: vorrrio@list.ru. 

 

Рішенням Ради арбітражних керуючих Херсонської області, оформлене протоколом  

№ 5 від 22 січня 2021 року (додаток 2), створено комісію з перевірки діяльності арбітражної 

керуючої Трубо Р.Т. 

 

Перевірка проводиться відповідно до приписів частини першої, частини шостої  

статті 20 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі – «КУзПБ»), Порядку контролю, у 

перiод з 09 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року за місцезнаходженням Ради арбітражних керуючих 

Херсонської області. 

 

Пiд час перевiрки будуть перевiрятися питання в межах предмета перевiрки, зокрема 

дотримання арбітражною керуючою Трубо Р.Т.: 

1) статуту саморегулівної організації арбітражних керуючих; 

2) Кодексу професійної етики арбітражного керуючого; 

3) рішень саморегулівної організації арбітражних керуючих, пов’язаних із діяльністю 

арбітражних керуючих; 

4) інших питань, зазначених у поданні члена Ради арбітражних керуючих України 

Надлонка А.І. від 20 листопада 2020 року № 01-19/02-01/134 (додаток 1). 

 



Вам необхiдно у строк до 10 лютого 2021 року надати письмовий вiдзив по сутi 

порушених питань та копії відповідних документів шляхом направлення на поштову адресу 

Ради арбітражних керуючих Херсонської області (73003, Херсонська область, місто Херсон, 

вулиця Канатна, будинок 3, офіс 8), або передати нарочно за вказаною адресою Ради, або 

направити електронною поштою на адресу: rakko_naaku@ukr.net. 

Додаткові засоби зв’язку: телефон: +380552425292; факс: +380552425292. 

 

Перелік доданих документів до цього повідомлення на 8 арк. в 1 прим.: 

1. Копiя подання члена Ради арбiтражних керуючих Украiни Надлонка A.I. вiд 20.11.2020 

№ 01-19/02-01/134 на 6 арк. в 1 прим.; 

2. Копiя протоколу № 5 засідання Ради арбітражних керуючих Херсонської області  

від 22.01.2021 на 2 арк. в 1 прим. 

 

 

Комісія з перевірки:   ______[підпис]_______                    О.Ю. Глуховський 

 

 

Комісія з перевірки:   ______[підпис]_______                Г.Г. Акопян 

 

 

Комісія з перевірки:   ______[підпис]_______                С.Г. Косенко               

 

 

tel:+380552425292
tel:+380552425292


01-19/02-01/134 

20 листопада 2020 року 

Національна асоціація арбітражних 

керуючих України 

office.unita@ukr.net 

  

 члена Ради арбітражних керуючих України 

Надлонка Андрія Івановича 

79005, м.Львів, вул.Поповича, б.2, оф.10 

тел. +380972894340 

електронна пошта: mega_antonio_b@ukr.net 

 

 

ПОДАННЯ 

про перевірку 

 

В порядку, передбаченому п.7 Порядку контролю Національною асоціацією 

арбітражних керуючих України за діяльністю арбітражних керуючих, інформую про 

виявлені мною порушення. 

За результатами моніторингу виконання арбітражними керуючими Стандарту 

інформаційного обміну між Національною асоціацією арбітражних керуючих України 

та її членами в період з 16 по 18 листопада 2020 року встановлено: 

1. Арбітражним керуючим Абрамовим Іваном Юхимовичем (свідоцтво про право 

на здійснення діяльності арбітражного керуючого №265 від 19.02.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2 та 4.3. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону; 

2. Арбітражним керуючим Бондарем Олександром Анатолійовичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1168 від 18.07.2013 

р.) порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

3. Арбітражним керуючим Борисенком Олександром Миколайовичем (свідоцтво 

про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №526 від 

16.04.2013 р.) порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного 

обміну між Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її 

членами – згідно даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України 

поштову адресу арбітражного керуючого визначено на окупованій території 

України, зазначено недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, 

адреса електронної пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

4. Арбітражним керуючим Герасимовим Іллею Анатолійовичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №804 від 12.06.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2 та 4.3. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 



арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону; 

5. Арбітражним керуючим Горюном Віталієм Васильовичем (свідоцтво про право 

на здійснення діяльності арбітражного керуючого №263 від 26.02.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсний номер мобільного телефону, адреса електронної пошти розміщена на 

ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 14 травня 2020 року; 

6. Арбітражним керуючим Дербіним Володимиром Леонідовичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1372 від 05.07.2013 

р.) порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

7. Арбітражним керуючим Дрогайцевим Атіком Олеговичем (свідоцтво про право 

на здійснення діяльності арбітражного керуючого №525 від 24.04.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

8. Арбітражним керуючим Друзіним Русланом Валентиновичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1395 від 27.08.2013 

р.) порушено вимоги п.4.2 та 4.3. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону; 

9. Арбітражним керуючим Єрьоменко Галиною Володимирівною (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №47 від 08.02.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

10. Арбітражним керуючим Жовтовським Миколою Миколайовичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №47 від 08.02.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 



арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

11. Арбітражним керуючим Концевим Костянтином Івановичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №267 від 26.02.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2 та 4.3. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону; 

12. Арбітражним керуючим Корсаковим Володимиром Костянтиновичем 

(свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1520 

від 22.07.2013 р.) порушено вимоги п.4.2 та 4.3. Стандарту інформаційного 

обміну між Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її 

членами – згідно даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України 

поштову адресу арбітражного керуючого визначено на окупованій території 

України, зазначено недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону; 

13. Арбітражним керуючим Макаренком Олегом Володимировичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №266 від 19.02.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2 та 4.3. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону; 

14. Арбітражним керуючим Мєтєлєвою Світланою Федорівною (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №860 від 12.06.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

15. Арбітражним керуючим Мустафаєвим Енвєром Іскандеровичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №244 від 19.02.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

16. Арбітражним керуючим Оліфіровим Володимиром Іллічем (свідоцтво про право 

на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1531 від 15.07.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2 та 4.3. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону; 



17. Арбітражним керуючим Петровим Миколою Львовичем (свідоцтво про право 

на здійснення діяльності арбітражного керуючого №363 від 12.03.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

18. Арбітражним керуючим Пітеляком Василем Васильовичем (свідоцтво про право 

на здійснення діяльності арбітражного керуючого №950 від 17.04.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

19. Арбітражним керуючим Покотилом Володимиром Вікторовичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №528 від 27.03.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

20. Арбітражним керуючим Потаповим Павлом Григоровичем (свідоцтво про право 

на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1707 від 30.07.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсний номер мобільного телефону, адреса електронної пошти розміщена на 

ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 14 травня 2020 року; 

21. Арбітражним керуючим Пустоваловою Людмилою Євгенівною (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1667 від 09.08.2013 

р.) порушено вимоги п.4.2, 4.3. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсний номер мобільного телефону; 

22. Арбітражним керуючим Савіним Василем В’ячеславовичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №24 від 08.02.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 



пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

23. Арбітражним керуючим Стоцьким Петром Володимировичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1017 від 05.07.2013 

р.) порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

24. Арбітражним керуючим Тамашовим Олександром Георгійовичем (свідоцтво 

про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1445 від 

17.07.2013 р.) порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного 

обміну між Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її 

членами – згідно даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України 

поштову адресу арбітражного керуючого визначено на окупованій території 

України, зазначено недійсний номер мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

25. Арбітражним керуючим Трубо Розою Тимерханівною (свідоцтво про право на 

здійснення діяльності арбітражного керуючого №495 від 04.04.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3., 4.5. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону, адреса електронної 

пошти розміщена на ресурсі, визначеному в Додатку 2 до рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року; 

26. Арбітражним керуючим Щербиною Олексієм Вікторовичем (свідоцтво про 

право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №337 від 12.03.2013 р.) 

порушено вимоги п.4.2, 4.3. Стандарту інформаційного обміну між 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами – згідно 

даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України поштову адресу 

арбітражного керуючого визначено на окупованій території України, зазначено 

недійсні номери стаціонарного та мобільного телефону. 

 

Додатково повідомляю, що всі зазначені у даному поданні арбітражні керуючі за 

даними Інтернет-ресурсу «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 

https://bankrot.fedresurs.ru здійснюють діяльність арбітражного керуючого за 

законодавством країни-агресора – Російської Федерації. Відповідно до ст.20 

Федерального закону РФ "Про неспроможність (банкрутство)" від 26.10.2002 р. №127-

ФЗ, арбітражним керуючим в Російській Федерації може бути виключно громадянин 

Російської Федерації, що свідчить про втрату ними громадянства України. Згідно 

повідомлень Міністерства юстиції України, всі зазначені особи з 2014 по 2019 рік не 

проходили підвищення кваліфікації арбітражних керуючих.  

Таким чином, в діях (бездіяльності) арбітражних керуючих Абрамова І.Ю., 

Бондаря О.А., Борисенка О.М., Герасимова І.А., Горюна В.В., Дербіна В.Л., 

Дрогайцева А.О., Друзіна Р.В., Єрьоменко  Г.В., Жовтовського М.М., Концевого К.І., 

Корсакова В.К., Макаренка О.В., Мєтєлєвої С.Ф., Мустафаєва Е.І., Оліфірова В.І., 

https://bankrot.fedresurs.ru/


Петрова М.Л., Пітеляка В.В., Покотила В.В., Потапова П.Г., Пустовалової Л.Є., Савіна 

В.В., Стоцького П.В., Тамашова О.Г., Трубо Р.Т., Щербини О.В. вбачається порушення 

статей 3, 4, 8 Кодексу професійної етики арібтражного керуючого, затвердженого 

Установчим зїздом арбітражних керуючих України 20.11.2019 року. 

 

На підставі викладеного, керуючись п.7 Порядку контролю Національною 

асоціацією арбітражних керуючих України за діяльністю арбітражних керуючих, - 

 

ПРОШУ: 

 

Провести перевірку арбітражних керуючих Абрамова І.Ю., Бондаря О.А., 

Борисенка О.М., Герасимова І.А., Горюна В.В., Дербіна В.Л., Дрогайцева А.О., Друзіна 

Р.В., Єрьоменко  Г.В., Жовтовського М.М., Концевого К.І., Корсакова В.К., Макаренка 

О.В., Мєтєлєвої С.Ф., Мустафаєва Е.І., Оліфірова В.І., Петрова М.Л., Пітеляка В.В., 

Покотила В.В., Потапова П.Г., Пустовалової Л.Є., Савіна В.В., Стоцького П.В., 

Тамашова О.Г., Трубо Р.Т., Щербини О.В. на предмет виконання ними рішень органів 

Національної асоціації арбітражних керуючих України. 

 

 

19.11.2020 р. 

 

 

Член Ради арбітражних  

керуючих України         А.І. Надлонок 
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ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Ради арбітражних керуючих Херсонської області 
                   

                    місто Херсон, двадцять друге січня дві тисячі двадцять першого року 
 

Місце проведення засідання: місто Херсон, вулиця Канатна, будинок 3, офіс 8. 
 

Розпочато: о 14 годині 00 хвилин, закінчено об 15 годині 10 хвилин. 
 

Присутні: 

1. Глуховський Олексій Юрійович – голова Ради арбітражних керуючих 

Херсонської області; 

2. Акопян Гаджик Гарагенович – заступник Голови Ради арбітражних керуючих 

Херсонської області; 

3. Косенко Сергій Георгійович – член Ради арбітражних керуючих Херсонської 

області. 
 

На засіданні присутні всі члени Ради арбітражних керуючих Херсонської області, з 

огляду на що таке засідання є повноважним. 
 

Від Олексія Глуховського надійшла пропозиція затвердити наступний порядок 

денний засідання Ради арбітражних керуючих Херсонської області від 22.01.2021 року: 

1. Про розгляд подання члена Ради арбітражних керуючих України Надлонка А.І. в 

частині проведення перевірки арбітражних керуючих Трубо Р.Т., Щербини О.В.  

 

Після обговорення, 

 

Голосували «ЗА» - 3, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брало участі в 

голосуванні» - 0. 

 

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний засідання Ради арбітражних 

керуючих Херсонської області від 09.11.2020: 

1. Про розгляд подання члена Ради арбітражних керуючих України Надлонка А.І. в 

частині проведення перевірки арбітражних керуючих Трубо Р.Т., Щербини О.В.  
 

1. По першому питанню порядку денного: 

 

Слухали: Голову Ради арбітражних керуючих Херсонської області  

Олексія Глуховського, який повідомив про подання члена Ради арбітражних керуючих 

України Надлонка А.І. в частині проведення перевірки арбітражних керуючих Трубо Р.Т., 

Щербини О.В., яке направлено на адресу Ради арбітражних керуючих Херсонської області 

для проведення перевірки зазначених арбітражних керуючих. 

Проведення позапланових виїзних та невиїзних перевірок стосовно арбітражного 

керуючого здійснюється комісією з перевірки, сформованою з числа членів Ради 

арбітражних керуючих регіону. 

Повноваження комісії на проведення перевірки підтверджуються протоколом 

(витягом з протоколу) щодо прийнятого Радою арбітражних керуючих регіону рішення про 

формування комісії з перевірки. 

Запропоновано наступне: 

1. Створити комiсiю з перевiрки діяльності арбітражної керуючої Трубо Рози 

Тимерханівни (Свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного 

керуючого № 495 вiд 04.04.2013 р.), місцезнаходження контори (офісу) 

арбітражного керуючого та засоби зв’язку: Автономна Республіка Крим, вулиця 

Гарнаєва, будинок 9, контактний телефон: 0656276595, факс: 0656276595, мобільний 

телефон: 0503247915, адреса електронної пошти: vorrrio@list.ru. 
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До складу кoмiciї включити членiв Ради арбiтражних керуючих Херсонської області: 

Глуховського Олексія Юрійовича, Акопяна Гаджика Гарагеновича, Косенка Сергія 

Георгійовича. 

2. Створити комiсiю з перевiрки діяльності арбітражного керуючого Щербини Олексія 

Вікторовича (Свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого 

№ 337 вiд 12.03.2013 р.), місцезнаходження контори (офісу) арбітражного 

керуючого та засоби зв’язку: Автономна Республіка Крим, вулиця Севастопольська, 

будинок 76, к. 1, контактний телефон: 0652583361, факс: 0652583361, мобільний 

телефон: 0990717285, адреса електронної пошти: alex.arbitr@gmail.com. 

До складу кoмiciї включити членiв Ради арбiтражних керуючих Херсонської області: 

Глуховського Олексія Юрійовича, Акопяна Гаджика Гарагеновича, Косенка Сергія 

Георгійовича. 

 

Після обговорення, 

 

Голосували «ЗА» - 3, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брало участі в 

голосуванні» - 0. 

 

Вирішили:  

1. Створити комiсiю з перевiрки арбітражної керуючої Трубо Рози Тимерханівни 

(Свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого № 495 вiд 

04.04.2013 р.), місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого та засоби 

зв’язку: Автономна Республіка Крим, вулиця Гарнаєва, будинок 9, контактний 

телефон: 0656276595, факс: 0656276595, мобільний телефон: 0503247915, адреса 

електронної пошти: vorrrio@list.ru. 

До складу кoмiciї включити членiв Ради арбiтражних керуючих Херсонської області: 

Глуховського Олексія Юрійовича, Акопяна Гаджика Гарагеновича, Косенка Сергія 

Георгійовича. 

2. Створити комiсiю з перевiрки арбітражного керуючого Щербини Олексія 

Вікторовича (Свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого 

№ 337 вiд 12.03.2013 р.), місцезнаходження контори (офісу) арбітражного 

керуючого та засоби зв’язку: Автономна Республіка Крим, вулиця Севастопольська, 

будинок 76, к. 1, контактний телефон: 0652583361, факс: 0652583361, мобільний 

телефон: 0990717285, адреса електронної пошти: alex.arbitr@gmail.com. 

До складу кoмiciї включити членiв Ради арбiтражних керуючих Херсонської області: 

Глуховського Олексія Юрійовича, Акопяна Гаджика Гарагеновича, Косенка Сергія 

Георгійовича. 

  

 

ПІДПИСИ: 

 

Голова Ради арбітражних  

керуючих Херсонської області, 

Глуховський Олексій Юрійович  

 

 

________[підпис]_________ 

 

 

Секретар Ради арбітражних  

керуючих Херсонської області, 

Косенко Сергій Георгійович 

 

 

 

 

________[підпис]_________ 

 


