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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДО 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Це Положення розроблене відповідно до частини 4 статті 32 Кодексу України з процедур 

банкрутства (далі – Кодекс), п.4.5 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України 
(далі – НААКУ), та визначає порядок та періодичність сплати членських внесків до НААКУ.  

1.2. Членський внесок – щорічний обов’язковий внесок, що сплачується членами НААКУ у 
порядку, визначеному відповідно до цього Положення.  

1.3. Членські внески є неповоротними. Грошові кошти, що надійшли як сплата членських 
внесків згідно із цим Положенням, є власністю НААКУ. При припиненні членства в НААКУ, 
сплачені членом НААКУ членські внески не повертаються. 

1.4. Відповідно до Статуту НААКУ, члени НААКУ зобов'язані своєчасно сплачувати членські 
внески в порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням.  

1.5. Внески сплачуються у національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, 
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок НААКУ.  

1.6. Інформація про фактичну сплату членських внесків до НААКУ є відкритою для усіх 
членів НААКУ.  

 
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ (СПЛАТИ) ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВНЕСКІВ ДО НААКУ 

 
2.1. Розмір членських внесків встановлюється та змінюється з’їздом арбітражних керуючих 

України на основі кошторису НААКУ на виконання власних повноважень на відповідний період. 
У разі незатвердження з’їздом арбітражних керуючих України розміру членських внесків на 

наступний рік, розмір внесків залишається на рівні внесків поточного року. 
2.2. Кожен член НААКУ зобов’язаний щорічно до 31 січня поточного року сплачувати 

членський внесок у безготівковій формі шляхом перерахування його 50 (п’ятидесяти) відсотків на 
поточний рахунок НААКУ, і решти 50 (п’ятидесяти) відсотків – до 31 березня поточного року. У 
випадку, якщо відомості про арбітражного керуючого включаються до Єдиного реєстру 
арбітражних керуючих України після 31 березня поточного року, такий арбітражний керуючий 
сплачує членський внесок в повному обсязі протягом 3 місяців з дня внесення інформації про нього 
до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, незалежно від того, в якому місяці поточного 
року відбулося включення до Реєстру.  

2.3. Членський внесок вважається сплаченим з моменту зарахування  коштів у повному обсязі 
на поточний рахунок НААКУ. Обов’язок по сплаті членського внеску не вважається  виконаним, 
якщо його внесено не в повному розмірі. 

Підтвердженням сплати членського внеску членом НААКУ є платіжне доручення (квитанція 
тощо) про перерахування внеску, в якому має бути зазначено вид внеску, рік, за який його сплачено, 
прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого. 

2.4. Банківські реквізити для сплати членських внесків та інформація про розмір членських 
внесків на поточний рік публікуються на офіційному веб-сайті НААКУ. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

 
3.1. Облік сплати внесків членами НААКУ здійснюється Секретаріатом Ради арбітражних 

керуючих України окремо по кожному члену НААКУ.  
3.2. Члени НААКУ зобов'язані сприяти Секретаріату Ради арбітражних керуючих України в 

організації та здійсненні обліку сплати внесків і надавати всю необхідну інформацію та документи 
за запитом Виконавчого директора.  



3.3. Секретаріат Ради арбітражних керуючих України доводить до відома Ради арбітражних 
керуючих України інформацію про стан сплати членських внесків на наступному засіданні Ради 
арбітражних керуючих України після настання 31 березня поточного року. 

3.4. Інформація про суму заборгованості із зазначенням переліку боржників є відкритою для 
членів НААКУ за відповідним інформаційним запитом в порядку п.5.1.6 Статуту НААКУ. 

3.5. Надходження від сплати членських внесків спрямовуються на вирішення статутних 
завдань та реалізацію повноважень НААКУ. 

Частина надходжень від сплати членських внесків може бути спрямована на забезпечення 
діяльності Рад арбітражних керуючих регіонів в межах кошторису НААКУ та кошторису 
відповідних Рад арбітражних керуючих регіонів. 

 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА ІНШІ 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

4.1. Порушення арбітражним керуючим вимог цього Положення вважається невиконанням 
рішення органу Національної асоціації арбітражних керуючих України та відповідно вважається 
дисциплінарним проступком.  

4.2. Притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності за порушення 
порядку та строків сплати щорічного членського внеску не звільняє його від сплати такого внеску.  

4.3. Особи, членство яких припиняється (крім припинення членства у зв'язку зі смертю), 
зобов'язані погасити заборгованість перед НААКУ зі сплати обов'язкових членських внесків за всі 
попередні періоди в повному обсязі та сплатити членський внесок за поточний рік. 

  
5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

5.1. Це Положення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті 
НААКУ.   

Рішення про внесення змін і доповнень до цього Положення приймається з’їздом арбітражних 
керуючих України. 

5.2. Якщо в результаті внесення змін до чинного законодавства України окремі норми цього 
Положення втратять чинність, то до моменту внесення змін до цього Положення або затвердження 
його у новій редакції, НААКУ та її члени керуються нормами чинного законодавства, які 
регламентують відповідні правовідносини. 

 
6. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
 6.1. Тимчасово, на 2021 рік, порушення арбітражним керуючим вимог цього Положення не 
вважається невиконанням рішення органу Національної асоціації арбітражних керуючих України 
та відповідно не вважається дисциплінарним проступком. 


