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       2924508596@mail.gov.ua 

 

 

 

 

ЗГОДА балотуватися 

 

Я, арбітражний керуючий Звєздічев Максим Олександрович, в порядку п. 12.8  Статуту 

НААКУ надаю свою згоду балотуватися на посаду члена Кваліфікаційної комісії 

арбітражних керуючих України.  

До заяви додаю автобіографію, мотиваційний лист, а також протокол засідання Ради 

арбітражних керуючих Черкаської області, на якому прийнято рішення висунути мою 

кандидатуру на посаду члена Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих України. 

 

 

19 листопада 2021 року                                                                         Максим ЗВЄЗДІЧЕВ 

 

 

  

mailto:2924508596@mail.gov.ua


АВТОБІОГРАФІЯ 

 

Я, Звєздічев Максим Олександрович народився 26 січня 1980 року в місті Черкаси, де 
мешкаю по теперішній час. 

1997р.                   

З відзнакою закінчив навчання в Черкаській приватній середній школі I-III ступенів 
«Екологічний ліцей», де здобув повну середню освіту. 

1997р.  

Вступив на фінансово-економічний факультет Київського національного економічного 
університету (наразі Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана). 

1997-2002рр.  

Навчався в Київському національному економічному університеті на денній формі 
навчання. По закінченню здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська 
справа» та кваліфікацію магістра з банківського менеджменту. 

з 2001р.  

Фізична особа-підприємець. 

2005р. 

Брав участь у Community Connections Training Program (Канзас Сіті, Міссурі , США), 
фінансованій Державним Департаментом Сполучених Штатів Америки. 

03.03.2009 

Отримав ліцензію на право здійснення діяльності арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). 

25.02.2010р. 

Перше затвердження звіту ліквідатора, за наслідками якого було визнано підприємство-
банкрут таким, що звільнилося від боргів та може продовжувати свою підприємницьку 
діяльність (повне погашення вимог кредиторів). 

03.07.2013р.  



Отримав свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). 

10.12.2014р.  

Комісією з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим, утвореною при 
Міністерстві юстиції України, присвоєно V (найвищий) рівень кваліфікації. 

13.02.2020р. 

На Установчому З’їзді арбітражних керуючих Черкаської області був обраний до Ради 
арбітражних керуючих Черкаської області, де по теперішній день виконую обов’язки 
Секретаря Ради. 

06.03.2020р.  

За наслідком успішного складання оцінювання, отримав свідоцтво про проходження 
підготовки у справах про банкрутство страхових організацій. 

20.04.2021 

Затверджено звіт ліквідатора у справі із 100% погашенням вимог кредиторів, що стало 
можливим завдяки покладенню субсидіарної відповідальності на власника майна 
боржника (справа 911/845/16). 

За весь час дії ліцензії та свідоцтва я виконував повноваження арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у понад 70 справах про 
банкрутство різної складності. Із них одна справа про банкрутство страхової організації 
та одна щодо банківської установи. Дія ліцензії та свідоцтва не зупинялася та не 
припинялася, до дисциплінарної відповідальності не притягувався. 

 

 

З повагою,  

                                                                                    ____________________Максим ЗВЄЗДІЧЕВ 

19 листопада 2021р. 

 

  



 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Я, арбітражний керуючий Звєздічев Максим Олександрович, високо цінуючи довіру 

колег, прийняв свідоме рішення балотуватися на посаду члена Кваліфікаційної комісії 

арбітражних керуючих. 

Маючи дванадцятирічний досвід практикуючого арбітражного керуючого, 

переконаний, що наша професія потребує постійного «24/7» підвищення професійності 

та кваліфікаційних навичок. 

За умов динамічної зміни законодавства та судової практики, припинити навчатися для 

арбітражного керуючого майже рівноцінно втраті професії.  

Знаю, як прикро витратити рік або й більше часу, масу енергії, сил і коштів, та 

припустившись помилки, або не врахувавши якусь обставину, не досягти бажаного 

результату. 

Не помиляється той хто нічого не робить, втім, переконаний, що краще вчитися на 

помилках інших, використовуючи експертний капітал набутий колегами. В цьому і є 

сила спільноти.  

Ми, арбітражні керуючі,  маємо поєднувати високий рівень знань в двох галузях науки: 

економічній та юридичній, при чому бути спеціалістами в багатьох галузях права. 

Знаю, що більшість із нас, маючи якісну юридичну освіту, нажаль, не мають базових 

економічних знань, що значно впливає на результат. 

Законодавець вимагає від нас постійно підвищувати свій професійний рівень, втім, усі 

ми знаємо , що курси підвищення кваліфікації в тому вигляді, в якому вони існують зараз 

не йдуть в ніяке порівняння із живим спілкуванням з досвідченими колегами, 

обговоренням реальних кейсів. 

Я маю якісну економічну освіту, а знання у сфері права набуті мною за роки практики.  

Я маю візію розвитку Асоціації, бачу свою місію в досягненні цієї мети та ставлю перед 

собою чіткі цілі. 

Вказане надає мені внутрішнє переконання, що я можу внести вагомий внесок у 

розвиток професійної спільноти та розбудову саморегулювання Асоціації. 

Моя візія:  

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ – поважна, потужна  та 

насправді незалежна організація, що об’єднує найкращих кризових менеджерів країни. 

Молоді юристи та економісти МРІЮТЬ про членство в ній. 



Моя мета: 

 Підвищити якість знань та навичок, що набуваються під час підготовки осіб що мають 

намір увійти в професію та підвищення кваліфікації практикуючих колег. 

Мої цілі: 

✓ Передача повноважень з підготовки та підвищення кваліфікації арбітражних 

керуючих НААКУ 

✓ Робота над вдосконаленням навчальних курсів для арбітражних керуючих.  

✓ У взаємодії із членами Дисциплінарної комісії, узагальнення дисциплінарної 

практики та розробка методичних рекомендацій щодо того, як арбітражний 

керуючий має діяти в конкретних випадках (під час перевірки, під час організації 

офісу, у взаєминах з колегами, тощо). 

НААКУ МАЄ ОБ’ЄДНАТИ НАС ТА ПІДНЯТИ АВТОРИТЕТ ПРОФЕСІЇ. 

 

З повагою,  

                                                                                    ____________________Максим ЗВЄЗДІЧЕВ 

19 листопада 2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



протокол }lb 14

засИання Ради арбiтражних керуючих Черкаськоi областi

MicTo Черкаси, вiсiмнадцяте листопада двi тисячi двадцять першого року

Мiсце ведення tIротоколу:
MicTo Черкаси, бульвар Шевченка 150.
Розпочато о 16 годинi 00 хвилин, закiнчено о 17 годинi 45 хвилин

Присутнi в мiсцi проведення:

1. Ярмолiнський Юрiй Васильович - Голова Ради арбiтражних керуючих
Черкаськоi областi;

2. Звсздiчев Максим Олександрович - член Ради арбiтражних керуючих
Черкаськоi областi;

3. Пшеничний Сергiй Миколайович член Ради арбiтражних керуючих
Черкаськоi областi;

4. Назаренко Сергiй Анатолiйович член Ради арбiтражних керуючих
Черкаськоi областi;

Вiдсутнi:
1. Юдицький Олександр Вiкторович - заступник голови Ради арбiтражних

керуючих Черкаськоi областi.

З огляду на те, що на засiданнi присутня бiльшiсть членiв Ради арбiтражних
керуючих ЧеркаськоТ областi, таке засiдання е повноважним.

СЛУЬЛИ:
Ярмолiнського Юрiя Васильовича, який повiдомив, що Рiшенням Ради

арбiтражних керуючих Украiни вiд |2.IL202|р. вiдхилено lrропозицii Рад регiонiв щодо
внесення змiн до порядку денного З'iЪду арбiтражних керуючих Украiни та остаточно
визначено дату проведення З'iзд арбiтражних керуючих Украihи на 26 листпада 2027

року у м. Киевi.

Вiдповiдне оголошення оприлюднено на офiцiйному сайтi НААКУ |2.1,1,.202Ip.

Згiдно п. I2,7 Статуту НААКУ, rrроцес висунення кандидатiв на посади виборних
органiв АсоцiацiТ розпочина€ться з дня оприлюднення на веб-сайтi Асоцiацii
повiдомлення про проведення з'iЪду арбiтрахсних керуючих Украiни, в порядок денний
якого включено питання про обрання членiв виборних органiв або повiдомлення
про прийняття рiшення з'iЪдом арбiтражних керуючих про обрання членiв виборних
органiв шляхом опитування (заочного голосування) та завершуеться в день, що передуе

дню проведення з'iЪду арбiтражних керуючих, у тому числi шляхом опитування (заочного
голосування),

Згiдно л. I2.5 Статуту, кандидатури на lrосади членiв виборних органiв АсоцiацiT
можуть бути висуненi буль-яким членом чи органом Асоцiацii, а також членом Асоцiацii
шляхом самовисування,

,Щоповiдач зазначив, необхiдно визначитися iз кандидатурою на посаду виборного
органу вiд Ради арбiтраrкних керуючих Черкаськоi областi,

KpiM того, оскiльки на засiданнi РАКУ вiд 12.1|.2021^ пролунала твордження, що у
регiонах немае едностi, щодо вимоги про затвердження Порядку проведен}ш опитування
(заочного голосуван}ш), та включенIuI цього питаннjI до порядку денного з'iЪду, слiд ще раз



повернутися до цього питання на засiданнi Ради арбiтражних керуючих Черкаськоi областi. у
зв'язку iз чим , запропонував затвердити наступний порядок денний засiдання Ради
арбiтражних керуючих Черкаськоi-областi вiд 18.1 1.2021 :

1. Про висунення Радою арбiтражних керуючих Черкаськоi областi кандидатури
на посаду члена Квалiфiкацiйноi KoMicii.

2. Про Порядок проведення опитування (заочного голосування)

Пiсля обговорення, пропозицiя щодо порядку денного що Еа голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
((зФ) - 4 голоси;
(проти) - немае;
(утримались) - немае.

ВИРIШИЛИ:
Заmверdumu насmупнuй поряDок dеннuй засidання РаDu арбimраэtснuх керуюччх

Черкаськоi обласmi Bid 1 8. 1 1,202 1 :

1. Про в|tсунення Раdою арбimрааrcнuх керуючuх Черкаськоi обласmi
канDudаmурu на посаdу члена Квалiфiкацiйноi Kolwicii.

2. Ilfodo Поряdку пр,овеdення о,пu^у"опня (заочноzо 2олосування)

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

1. Ярмолiнського Юрiя Васильовичао який зазначив, що в Черкаськiй областi е
Велика кiлькiсть колег, якi мають значний досвiд в процедурах банкрутства, та мають
можливiсть внести свiй вклад в розвиток професii.

,Щоповiдач вваяtае, що у питаннi висунення кандидатури на посаду члена
Квалiфiкацiйноi KoMicii слiд керуватися критерiями освiти, досвiду, комунiкативних
навичок та наявностi у кандидата бачення перспектив розвитку професii арбiтражного
керуючого.

Серед арбiтражних керуючих ЧеркаськоТ областi, на погляд доповiдача, BciM
ВкаЗаним критерiям вiдповiдас Максим Олександрович Звсздiчев. BiH ма€ значний досвiд
В процедурах банкрутства, яким завжди залюбки дiлиться iз колегапrи, якiсну ocBiTy,
неабиякi комунiкативнi здiбностi, завдяки чому користуеться повагою. I найголовнiше -
BiH мае бачення rrерспектив розбулови професii арбiтражного керуючого та Асоцiацii.

ТомУ, доповiдач вважае за необхiдне рiшенням Ради арбiтражних керуючих
Черкаськоi областi висунути кандидатуру арбiтражного керуючого Звездiчева Максима
Олександровича на посаду члена Квалiфiкацiйноi KoMicii арбiтратtних керуючих.

ПiСля обговорення, пропозицiя Ярмолiнського Ю.В. винесена на голосування
ГОЛОСУВАЛИ:
(за) - 4 голосiв;
((проти) - немае;
(утримались> - немае.

ВИРIШИЛИ:



В асунуmu кан0 uD аmуру ар бimр aatcHozo керую чо zo З в езdiчев а Макс ulиа Олексанdр о в uча
на по с aDy члена К в алiф i ка цi й н oi' колtiс ii ар б i mр аuсн uж керу ю ч uх
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

l.Звездiчева Максима Олександровича, який повiдомив, що 12.|1.202| вiдбулось
засiдання Ради арбiтражних керуючих Украiни, на якому були розглянутi звернення низки

рад арбiтражних керуючих регiонiв (рiшення регiональних рад, оформленi вiдповiдними
протоколами).

.Щоповiдач нагадав присутнiм, що станом на сьогоднiшнiй день 19 рогiонаlrьних рад
розгjulнуло на cBoix засiданнях питання щодо з'iзду арбiтражних керуючих УкраiЪи, який

рiшенням РАКУ вiд22,10.2021 було вирiшено провести 26.I|2021 в м. Кисвi.

За результатами розгJIяду вкiваного питання Ради арбiтражних керуючих MicTa Киева,
Киiвськоi, Луганськоi, Херсонськоi та Хмельницькоi областей пiдтримали рiшення Ради
арбiтражних керуючих Украihи про призначення з'iЪду арбiтражних керуючих Украiни на
26,|\,202Т року у MicTi Кисвi.

Разом з тим, 14 регiональних рад в тiй чи iншiй формi висловили свою незгоду з рiшенням
Ради арбiтражних керуючих Украiни про призначення з'iзду арбiтражних керуючих
Украiни на 26.II.2021' року у MicTi Киевi, Так, свою незгоду з вказаним рiшенням Ради
арбiтражних керуючих УкраiЪи висповили Ради арбiтражних керуючих Львiвськоi,
Вiнницькоi, Волинськоi, Запорiзькоi, ЧернiвецькоТ, Щнiпропетровськоi, Чернiгiвськоi,

,Щонецькоi, Житомирськоi, PiBHeHcbKoT, CyMcbKoi, XapKiBcbKoi, Закарпатськоi та
Черкаськоi областей.

Рiшення регiональних рад щодо скасування таlабо внесення змiн до рiшення РАКУ про
призначення з'iЪду арбiтражних керуючих Украiни на 26.||.202l року у MicTi Киевi
мотивованi пiдвищеною епiдемiологiчною небезпекою тrроведення масового заходу,
складнощами мiжобласного транспортного сполучення, вiдсутнiстю буль-яких гарантiй
безпеки для життя i здоров'я арбiтражних керуючих при проведеннi тривалого масового
заходу (наявнiсть сертифiкату вакцинацiТ та результатiв тестування не е вiдповiдною
гарантiею).

Проте, I2.|T,2021 на засiданнi Ради арбiтражних керуючих УкраТни пропозицii 14-ти

регiональних рад, вiдображенi у вiдповiдних протоколах, були вiдхиленi. Одним iз
мотивiв вiдхилення, було те, що рiшення регiональних рад iз пропозицiями щодо порядку

денного та формату проведення З'iЪду були неодностайними, оскiльки мали незначнi
вiдмiнностi. З метою усунення зазначеноi обставини, що призвела до того, що регiональнi
ради не були почутi Радою арбiтражних керуючих Украiни, слiд привести прохальну
частину щодо змiни порядку денного З'iЪду у вiдповiднiсть iз прохальною частиною

рiшень iнших регiональних рад, якi наполягають на вирiшеннi питань, вiднесених до
компетенцii З'iзду шляхом проведення електронного голосування.

2. Ярмолiнського Юрiя Васильовича, який звернув увагу присутнiх, що згiдно п. l0.1.
Статуту НААКУ рiшення з'iЪду арбiтражних kеруючих Украiни приймаються на з'iЪдi

вiдкритим або таемним голосуванням. З'iзд арбiтражних керуючих Украiни також може



приймати рiшення шляхом опитування (заочного голосування). Так, пунктом 11.1.
СТаТУТУ НААКУ передбачено, що рiшення з'iзду арбiтражних керуючих Украiни може
бУТИ пРиЙнято шляхом опитування (заочного гопосування), а пунктом ||,2.
РеГлаМентовано, що проведеннЯ опитування (заочного голосування) здiйснюеться в
MePe>lti IHTepHeT. Порядок проведення опитування (заочного гопосування) затверджусться
з'Тздом арбiтражних керуючих Украiни. Проте, такий Порядок з'iЪдом арбiтражних
керуючих Украiни дооi не розглядався. Водночас, п. 13.10.2. Статуту нддкУ також
встановлено, Що Рада арбiтражних керуючих Украiни затвердх(у€ порядок прийняття
з'iЪдом арбiтражних керуючих УкраТни рiшень шляхом опитування (заочного
голосування). Зважаючи на таку невiдповiднiсть у CTaTyTi, порядок проведення
опитування (заочного голосування) необхiдЕо затвердити на з'iъдi арбiтражних керуючих
Украiни.

ПунктамИ 8.5. та 8.7 СтатуТу НААКУ встановлеНо, Що про день, час i мiсце початку
роботИ з'iЪдУ арбiтраrкних керуЮчих Украiни та про питання порядку денного Рада
аРбiтраяtних керуючих Украiни повiдомляе Bcix членiв Асоцiацii не пiзнiше як за 14 днiв
до дня початку роботи з'iзду, а також розмiщуе вiдповiдну iнформацiю на веб-сайтi
АСОЦiацii; повiдомлення членiв Асоцiацii про проведення з'iзду арбiтражних керуючих
Украiни надсилаеться на адреси електронноi пошти арбiтражних керуючих, iнформацiя
про якi внесена до единого ресстру арбiтражних керуючих УкраТни.

Разом з тим, пунктом 8,9. Статуту НААКУ передбачено, що члени Асоцiацii та (або) ради
арбiтражних керуючих регiону мають право не пiзнiше нiж за 5 (п'ять) днiв до дати
проведення з'iъду арбiтражних керуючих Украiни вносити Радi арбiтражних керуючих
УКРаiНи пРопозицii щодо порядку денного з'iзду. Рада арбiтражних керуючих УкраiЪи
приймае рiшеннЯ про вклЮченнЯ заrrропонОваниХ питанЬ до порядку денного з'iЭду
арбiтражних керуючих УкраТни.

пропозицii державного органу з питань банкрутства, не менше однiеi третини рад
аРбiтражних керуючих регiону або бiльш нiж 10 вiдсоткiв учасникiв Асоцiацii, якi
надiсланi Радi арбiтражних керуючих УкраiЪи не пiзнiше нiж за 5 (п'ять) днiв до дати
проведення з'iЪду арбiтражних ксiilуючих Украiни пiдлягають обов'язковому включенню
до порядку денного з'iЪд}z.

Рада арбiтражних керуючих Украiни, з урахуванням положень цього пункту Статуту, за
п'ять днiв до дня проведення з'iъду арбiтражних керуючих Украiъи повiдомляе кожного
учасника Асоцiацii про остаточний порядок денний з'iЪду арбiтраrкних керуючих Украiни
та розмiпryе його на веб-сайтi Асоцiацii.

якщо до rrорядку денного з'iъду арбiтражних керуючих Украiни винесено питання про
затвердження рiшення АсоцiацiI (акту, порядку, положення, тощо), то до такого
повiдомлення обов'язково додаеться проект вiдповiдного рiшення.

Так, i2.1 L202| року на засiданнi Ради арбiтражних керуючих УкраiЪи, серед iншого, було
ВИРiШеНО провести З'iЪд арбiтражних керуючих УкраiЪи 26.||.2O2I, а також зобов'язано
в.о. голови Ради арбiтражних керуючих Украiни олексанлра Бондарчука забезпечити



повiдомлення Bcix членiв Асоцiацii про дату, час i мiсце З'iЪду арбiтражних керуючих

Украiни, а також, розмiстити вiдповiдну iнформацiю на веб-сайтi НААКУ.

Того ж дня, на адреси електронноi пошти членiв Асоцiацii надiйшло повiдомлення
наступного змiсту:
<ВidповiDно dо рiъuень Раdu арбimраэtснuх керуючttх Украi|нu Bid 22,10.2021 року mа
12.] ].2021 року, Pada арбimражнuх керуючuх YKpai|Hu повidол,tляе Вас про сlаruкання з'iзdу
ар бimр аэtснuх керуючuх Укр аtнu,

,Щаmа провеdення з'iзdу арбimраэtснuх керуючuх Украtнu: 26 лuсmопаdа 202] року.
Час на реесmрацiю учаснuкiв з'iзdу: з 08 zоDuн 00 хвuлuн dо ] ] zоduн 25 хвuлuн 2б
лuсmопаDа 202l року. Реесmрацiя зdiйснюеmься за посвidченням арбimраэtсноzо керуючо?о
або iHu,tozo doKy*teHma, якuй вidповidно dо законоdавсmвq, посвidчус особу.

Почаmок робоmu з'/зdу: ] ] еоduна 30 хвuлuн.

Adpeca провеdення з'iзdу: мiсmо Kui|B, вулuця ВаDuма Геmьмана, буd,8/2б (Mercure
Coпgress Сепtrе, зал Спiлберz),

ПР ОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
1, Обрання з чuсла учаснuкiв з'i|зdу Головуючоzо, Секреmаря mа лiчuльноi' Koпticit

з'i|зDу.

2, Вuзначення реzлалtенmу mа поряdку 2олосування на з'lзdi.
3, Розzляd пumання u4odo уmворення ревiзiйноi' Kolvticii' Нацiональноi' асоцiацii'

арбimрасtснuх керуючuх YKpaiHu i обранiя i'i'членiв.
4, Розzляd звimу Раdu арбimраэtснuх керуючuх YKpai'Hu,
5, Обрання Головu Раdu арбimраэtснuх керуючuх YKpalHu.
б. Обрання засmупнuка Головu Раёu арбimраэtснuх керуючuх YKpaiHu mа членiв Раdu

ар бimр actcHux керуючuх Укр аi|нu.

7. Прuзначення (обрання) чоmu,рьох членiв квалiфiкатliйноi' KoMicii| арбimрааснuх
керуючuх,

8. Прuзначення (обрання) чоmuрьох членiв duсцuплiнарноi' Koпticii' арбimрааснuх
керуючuх.

9. Про заmверdэюення Поряdку провеdення опumування (заочноzо zолосування).
10. Про заmверdження Полоэtсення про членськi внескu dо Нацiональноi' асоцiацii'

ар бimр ажнuх керуючuх Укр аi'нu ;
] ]. Розzляd кошmорuсу Нацiональноi асоцiацii арбimраэюнuх керуючuх Украiнu за 202]

piK, а mакоэ!с звimу про йоzо вuконання.
12. Про всmановлення роз*tiру членськоzо внеску do Нацiональноi' асоцiацii'

арбimраэtснl,tх керуючuх YKpai|Hu на 2022-2023 poKu,
|З. Про заmверdсюення Kol,1ьmopucy Нацiональноi асоцiацii арбimраэtснllх керуючuх

YKpaiHu на 2022-202З рокu,>>

Також, |2JL202I року повiдомлення аналогiчного змiсту було розмiщено на вебсайтi

нААку.

Проте, проекту Порядку проведення опитування (заочного голосування), розгляд якого

передбачено пунктом 9 порядку денного З'iЪду, вказане Повiдомлення не мiстить.

Разом з тим, доповiдач звернув увагу присутнiх, що 13.||.2021, проект Порядку
IIроведення опитування (заочного голосування) було оприлюднено в телегралл-чатi

HAAKY-UNITA-CHAT. Boi присутнi iз вказаним проектом ознайомленi.



ТаКОЖ дОповiдач зiLзначив, що бiльшiстю регiональних рад на сьогоднiшнiй день 
i

вЖе приЙнято рiшення на пiдставi п.8.9. Статуту Некомерцiйноi професiйноi органiзацii
<Нацiональна асоцiацiя арбiтражних керуючих УкраiЪи>, внести Радi арбiтражних
КеРУЮчих Украiни Пропозицii щодо порядку денного з'iЪду арбiтражних керуючих
УКраiни в редакцii , запропонованiй Головою Ради арбiтражних керуючих Вiнницькоi
областi Оксаною Гонтою (протокол J\Ъ 17 вiд 15.1|,2021р.)

У зв'язку з вищевикладеним, доповiдач запропонував присутнiм на пiдставi п.8.9.
СтатУту Некомерцiйноi професiйноi органiзацii кНацiональна асоцiацiя арбiтражних
КеРУЮЧих Украiни>, внести Радi арбiтражних керуючих Украiни Пропозицii щодо порядку
ДеНнОГо з'iзду арбiтражних керуючих Украiни, проведення якого призначено на 26
листопада 202l року, наступного змiсту:
1. Включити до порядку денного з'iЪду арбiтраrкних керуючих УкраiЪи, проведення
якоГо призначено на 26 листоrlада 2021 року, питання "Про затвердження Порядку
ПРоВеДення опитування (заочного голосування) з питань, вiднесених до компетенцii з'iЪду
аРбiТРаХrних керуючих УкраiЪи". Проект Порядку проведення опитування (заочного
ГОЛОСУВання) з питань, вiднесених до компетенцii з'iзду арбiтражних керуючих УкраiЪи е

додатком до цього Протоколу.
2. Остаточний порядок денний з'iзду арбiтражних керуючих Украiни, проведеншI
якого призначено на26 листопада 2021 року, викласти в наступнiЙ редакцii:

(ПОРЯДок дЕнниЙ з,iздч АрБIтрАжних кЕруючих укрАiни 26 листопддд
2021Р.:
1. Обрання з числа учасникiв з'iЪду Головуючого, Секретаря та лiчильноi KoMicii
з'iзду.
2. Визначення регламенту та порядку голосування на з'iЪдi.
З, ПРо затвердження Порядку проведення опитування (заочного голосування) з

питань) вiднесених до компетенцii з'iзду арбiтражних керуючих Украiни.
4. Розгляд питання щодо утворення ревiзiйноi KoMicii Нацiональноi асоцiацii
арбiтражних керуючих Украiни i обрання if членiв.
5. Розгляд звiту Ради арбiтражних керуючих Украiни.
6. Обрання Голови Ради арбiтражних керуючих Украiни.
7. Обрання заступника Голови Ради арбiтражних керуючих УкраiЪи та членiв Ради
арбiтражних керуючих Украiни.
8. Призначення (обрання) чотирьох членiв квалiфiкацiйноi KoMicii арбiтражних
керуючих.
9, ПРизначення (обрання) чотирьох членiв дисциплiнарноi KoMicii арбiтражних
керуючих.
10. ПРо затвердження Порядку проведення опитування (заочного голосування)
l 1. ПРО затвердження Полоrкення про членськi внески до Нацiональноi асоцiацii
арб iтрах<них керу ючих Украiни ;

12. РОЗгляд кошторису Нацiональноi асоцiацii арбiтражних керуючих Украiни за 2O2I
piK, а також звiту про його виконання.
13. ПРО ВсТановлення розмiру членського внеску до Нацiональноi асоцiацii
арбiтражних керуючих УкраiЪи на 2022-202 З роки.
\4. ПРО ЗаТВердження кошторису НацiональноI асоцiацii арбiтражних керуючих
Украiни на 2022-202З роки.>



Пiсля обговорення, пропозицiя Ярмолiнського Ю.В. винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
(за) - 4 голоси;
(проти)) - немас;
(утримались) - немае.

ВИРIШИЛИ:

На пiдставi п.8.9. Статуry Некомерцiйноi професiйноi органiзацiТ <Нацiональна
асоцiацiя арбiтражних керуючих Украiни>, внести Радi арбiтражних керуючих
Украiни пропозицii щодо порядку денного з'iЪду арбiтражних керуючих Украiни,
проведення якого призначено на26 листопада 2021 року, наступного змiсry:

1. Включити до порядку денного з'iЪду арбiтражних керук)чих Украihи,
проведення якого призначено на 2б листопада 2021 року, питання "Про
затвердження Порядку проведення опитування (заочного голосування) з
питань, вfiнесених до компетенцii з'iзду арбiтражних керуючих Украiни".
Проект Порядку проведення опитування (заочного голосування) з питань,
вiднесених до компетенцii з'i'зду арбiтражних керуючих Украiни е додатком
до цього Протоколу.

2. Остаточний порядок денний з'i'зду арбiтражних керуючих Украiни,
проведення якого призначено на 26 листопада 2021 року, викласти в
насryпнiй редакцiТ:

(порядок дЕнниЙ з,iздv АрБIтрАжних кЕруючих укрАiни
26 ЛИСТОПАДА 202l Р.з

1. Обрання з числа учасникiв з'iЪду Головуючого, Секретаря та лiчильноi KoMicii
з'iЪду.

2, Визначення регламенту та порядку голосування на з'iЪдi.
3. Про затвердження Порядку проведення опитування (заочного голосуваIrня) з

питань, вЦнесених до компетенцii з'iзду арбiтражних керуючих Украihи.
4, Розгляд питання щодо утворення ревiзiйноi KoMiciI Нацiональноi асоцiацii

арбiтражних керуючих Украiни i обрання ii членiв.
5. Розгляд звiry Ради арбiтраrкних керуючих Украiни.
б. Обрання Голови Ради арбiтражних керуючих Украiни.
7. Обрання заступника Голови Ради арбiтражних керуючих УкраIни та членiв Ради

арбiтражних керуючих УкраТни.
8. Призначення (обрання) чотирьох членiв ква.пiфiкацiйноТ KoMiciT арбiтражних

керуючих.
9, Призначення (обрання) чотирьох членiв дисциплiнарноi KoMiciT арбiтражних

керуючих.
10. Про затвердження Порядку проведення опитування (заочного голосування)
11. Про затвердження Положення про членськi внески до НацiональноТ асоцiацiТ

арбiтражних керуючих УкраiЪи ;

12. Розгляд кошторису Нацiональноi асоцiацii арбiтражних керуючих Украiни за
2021 piK, а також звiry про його виконання.

13. Про встацовлення розмiру членського внеску до НацiональноТ асоцiацii
арбiтр ажних керуючих Укр аiн и па 2022-2023 р оки.

14. Про затвердження кошторису Нацiональноi асоцiацii арбiтражних керуючих
Украiни на 2022-2023 роки.>



lнших питань на розгляд засiдання Ради арбiтра}кних керуючих Черкаськоi областi
винесено не було.

У зв'язку iз розглядом ycix питань порядку денного, Головою Ради арбiтражних
керуючих Черкаськоi областi Ярмолiнським Ю.В. оголошено про закриття засiдання Ради.

ПIЩПИСИ:

Голова Ради арбiтражних
керуючих Черкаськоi областi
Юрiй Ярмолiнський

Секретар Ради арбiтражних
Керуючих Черкаськоi областi
Максим Звсздiчев


