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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ (ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ) З ПИТАНЬ, 
ВІДНЕСЕНИХ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ З’ЇЗДУ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 

 
1. Цей Порядок проведення опитування (заочного голосування) (далі за текстом – Порядок) 
затверджений на виконання підпункту 11.2 пункту 11 статті 11 Статуту Некомерційної професійної 
організації «Національна асоціація арбітражних керуючих України» (далі – Національна асоціація 
арбітражних керуючих України, НААКУ або Асоціація та, відповідно, Статут) і визначає порядок 
прийняття з’їздом арбітражних керуючих України рішень шляхом опитування (заочного голосування) 
з питань, віднесених до компетенції з’їзду арбітражних керуючих України. 
Опитування (заочне голосування) з питань обрання (призначення) та дострокового припинення 
повноважень (відкликання з посад) Голови та заступника Голови ради арбітражних керуючих України, 
персонального складу Ради арбітражних керуючих України, Дисциплінарної, Кваліфікаційної комісій 
та Ревізійної комісії проводиться з урахуванням встановлених статтею 10 Статуту Національної 
асоціації арбітражних керуючих України вимог щодо форми голосування та особливостей висунення 
кандидатів, що встановлені статтею 12 Статуту.  
Опитування (заочне голосування) з питань, рішення по яким мають прийматися шляхом відкритого 
голосування проводяться окремо від опитування (заочного голосування) з питань обрання 
(призначення) та дострокового припинення повноважень (відкликання з посад) Голови та заступника 
Голови Ради арбітражних керуючих України, персонального складу Ради арбітражних керуючих 
України, Дисциплінарної, Кваліфікаційної комісій та Ревізійної комісії. 
2. Рішення про проведення опитування (заочного голосування) приймається Радою арбітражних 
керуючих України. 
2.1. Рада арбітражних керуючих України проводить опитування (заочне голосування):  
2.1.1. за власною ініціативою; 
2.1.2. на вимогу державного органу з питань банкрутства;  
2.1.3. на вимогу не менше 10 відсотків загальної̈ кількості членів НААКУ;  
2.1.4. на вимогу не менше однієї̈ третини рад арбітражних керуючих регіонів.  
2.2. Вимога про проведення опитування (заочного голосування) подається Раді арбітражних керуючих 
України в письмовій формі із зазначенням запропонованих питань, по яких необхідно провести 
опитування (заочне голосування).  
2.2.1.У разі проведення опитування (заочного голосування) на вимогу членів Асоціації чи рад 
арбітражних керуючих регіонів така вимога повинна також містити підписи членів Асоціації чи 
уповноважених осіб рад арбітражних керуючих регіонів. 
2.3. Рада арбітражних керуючих України зобов’язана прийняти рішення про організацію проведення 
опитування (заочного голосування) та провести його протягом 30 днів з дня отримання вимоги про 
проведення опитування (заочного голосування) (дня, коли Рада арбітражних керуючих України мала 
отримати вимогу). 
2.4. У разі якщо протягом 20 днів з дня, коли Рада арбітражних керуючих України отримала чи мала 
отримати вимогу про проведення опитування (заочного голосування), повідомлення про проведення 
опитування (заочного голосування) та відповідне рішення Ради не розміщено на вебсайті Асоціації, 
ініціатор проведення опитування (заочного голосування) має право організувати проведення 
опитування (заочного голосування) та провести його самостійно.  
У такому випадку обов’язки, які віднесено до компетенції Ради арбітражних керуючих України щодо 
проведення опитування (заочного голосування), а також витрати, пов’язані з його проведенням 



покладаються на ініціатора проведення опитування (заочного голосування), крім обов’язку щодо 
розміщення інформації про проведення опитування (заочного голосування) на веб-сайті Асоціації, З’їзд 
скликається без необхідності дотримання обов’язку щодо розміщення інформації про проведення з’їзду 
шляхом проведення опитування (заочного голосування) на вебсайті Асоціації.  
3. Період опитування (заочного голосування) починається з часу оприлюднення відповідного 
повідомлення на офіційному вебсайті Національної асоціації арбітражних керуючих України 
unita.community та не може бути меншим ніж дві повні доби, які обліковуються з 08.00 години дня, 
наступного за днем оприлюднення повідомлення та відповідного рішення Ради, а у разі, коли таке 
оприлюднення не здійснюється - з 08.00 години дати початку опитування, що зазначена у повідомленні 
(рішенні) про проведення опитування, яке направляється на електронні поштові адреси членів НААКУ 
ініціатором проведення опитування в порядку, який передбачено для відправки бюлетенів для 
голосування, в строк 5 робочих  днів з моменту ухвалення рішення про проведення опитування. 
4. Опитування членів Національної асоціації арбітражних керуючих України відбувається шляхом 
заповнення арбітражним керуючим бюлетеня з проєктом (проєктами) рішення стосовно кожного з 
питань опитування (заочного голосування) та подання заповненого бюлетеня до Національної асоціації 
арбітражних керуючих України в період проведення опитування (заочного голосування). Якщо на 
опитування (заочне голосування) винесено питання про затвердження рішення Асоціації (акту, 
порядку, положення, тощо), то до такого повідомлення обов’язково додається проєкт відповідного 
рішення. 
5. Функції щодо організації прийняття рішень з’їздом арбітражних керуючих України шляхом 
опитування (заочного голосування), покладаються на Комісію з проведення опитування – тимчасово 
діючий орган Асоціації, що створюється за рішенням Ради арбітражних керуючих України (або іншого 
ініціатора проведення опитування (заочного голосування) відповідно до п. 6.4. Статуту з числа 
арбітражних керуючих та діє в період проведення опитування (заочного голосування) та оформлення 
його результатів. 
6. Персональний склад Комісії визначається рішенням Ради арбітражних керуючих України (або іншого 
ініціатора проведення опитування (заочного голосування)) з числа арбітражних керуючих в кількості 5 
(п’яти) осіб, з числа яких обираються Голова та Секретар і три члена Комісії з проведення опитування 
(заочного голосування).  
Кандидати до складу Комісії з проведення опитування визначаються в ході відповідного засідання Ради 
арбітражних керуючих України (або іншим ініціатором проведення опитування (заочного 
голосування)) методом випадкового вибору із застосуванням сервісу в мережі Інтернет 
https://www.random.org за номерами свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного 
керуючого. Із числа осіб, які можуть бути обрані до складу персонального складу Комісії виключаються 
особи, які балотуються на посаду Голови та заступника Голови ради арбітражних керуючих України, 
до персонального складу Ради арбітражних керуючих України, Дисциплінарної, Кваліфікаційної та 
Ревізійної комісій, або щодо яких проводиться опитування про  дострокове припинення повноважень 
(відкликання з посад). 
Включення до Комісії з проведення опитування відбувається за згодою арбітражного керуючого, 
отриманою в письмовій формі (у тому числі у формі електронного документа).  
Голова Комісії несе відповідальність за роботу Комісії, забезпечує учасникам опитування можливість 
належним чином реалізувати своє волевиявлення, оперативно вирішує будь-які питання, що виникають 
в ході проведення опитування, по завершенню опитування підписує результати оформлені рішенням 
Комісії, в тому числі персоніфіковану відомість про результати відкритого голосування, підписує 
протокол Комісії про результати таємного голосування, підписує Протокол з’їзду арбітражних 
керуючих України, на якому рішення прийнято шляхом опитування (заочного голосування) (далі також 
– Протокол), забезпечує порядок під час проведення опитування (заочного голосування). 
Секретар веде (виготовляє в документарній формі) протокол з’їзду арбітражних керуючих України, у 
якому фіксується хід проведення опитування (заочного голосування), прийняті рішення та підсумки 
голосування по кожному питанню проведення опитування (заочного голосування). Секретар разом із 
Головою Комісії підписує протокол з’їзду арбітражних керуючих України, на якому прийнято рішення 
шляхом опитування (заочного голосування).  



Члени Комісії беруть участь в роботі Комісії, контролюють хід проведення голосування (опитування), 
здійснюють підрахунок голосів та складають персоніфіковану відомість про результати відкритого 
голосування і протокол про результати таємного голосування. 
7. Повноваження члена Комісії з проведення опитування припиняються достроково рішенням Ради 
арбітражних керуючих України (або іншим ініціатором проведення опитування (заочного 
голосування)) у зв’язку з: 
1) особистою заявою про складення повноважень члена Комісії; 
2) припиненням діяльності арбітражного керуючого; 
3) поданням до Ради арбітражних керуючих України (або іншого ініціатора проведення опитування 
(заочного голосування)) заяви про висування на посаду у виборному органі Національної асоціації 
арбітражних керуючих України чи згоди кандидата балотуватись, проведенням опитування відносно 
члена Комісії про дострокове припинення повноважень (відкликання з посади) в органі Асоціації – у 
випадку проведення таємного голосування; 
4) неявкою для участі в роботі Комісії з опитування, ухилянням від виконання своїх обов’язків у Комісії 
без поважних причин; 
5) його смертю або оголошенням його померлим. 
У випадку дострокового припинення повноважень члена Комісії з проведення опитування, Рада 
арбітражних керуючих України (або інший ініціатор проведення опитування (заочного голосування)) 
своїм рішенням включає до персонального складу Комісії нового члена, визначеного в порядку, 
передбаченому п.6 цього Порядку. 
8. Основною формою роботи Комісії з проведення опитування є відкриті засідання. Засідання Комісії є 
повноважним за умови присутності на ньому більше половини її складу. Засідання Комісії, як правило, 
плануються з огляду на потреби, згідно з установленими календарними строками заходів щодо 
підготовки та проведення опитування (заочного голосування). На засіданні Комісії ведеться протокол 
засідання, забезпечується аудіовізуальна фіксація засідання і підрахунку голосів (в тому числі, дій, 
передбачених пунктами 16 та 17 цього Порядку).  
Засідання Комісії веде Голова Комісії, а у разі його відсутності – один з членів Комісії, обраний 
Головуючим на засіданні. 
Головуючий на засіданні на початку засідання або початку розгляду питання оголошує кількість 
присутніх членів Комісії, список запрошених та інших осіб, які мають право бути присутніми на 
засіданні, представників засобів масової інформації. 
Щодо можливості присутності на засіданні Комісії осіб з її дозволу або запрошених на її засідання 
комісією приймається протокольне рішення. 
Головуючий на засіданні: 
- веде засідання Комісії; 
- організовує обговорення питань порядку денного; 
- надає слово для виступу спочатку членам Комісії, а потім запрошеним та іншим особам в 
порядку черговості заявок; 
- виносить на голосування пропозиції членів Комісії в порядку їх надходження; 
- організовує голосування для ухвалення Комісією рішення та здійснює підрахунок голосів, 
оголошує результати цього голосування; 
- забезпечує рівні можливості членам Комісії для участі в обговоренні питань. 
В засіданнях Комісії можуть брати участь особи з числа арбітражних керуючих, у необмеженій 
кількості, для спостереження за процедурами, передбаченими пунктами 16-17 цього Порядку. 
9. Для роз’яснення механізмів прийняття з’їздом арбітражних керуючих України рішень шляхом 
опитування (заочного голосування) Радами арбітражних керуючих регіонів на базі Рад або створених 
ними Центрів підтримки арбітражних керуючих створюються консультаційні пункти та/або 
визначаються особи, відповідальні за надання консультаційної допомоги арбітражним керуючим.. 
10. Рішення Ради арбітражних керуючих України (або іншого ініціатора проведення опитування 
(заочного голосування)) про проведення опитування (заочного голосування) повинно містити: 
- перелік питань, що виносяться на опитування (заочне голосування); 
- період проведення опитування (заочного голосування) (дата і час початку та дата і час 
закінчення); 



- відомості про персональний склад Комісії з проведення опитування; 
- граничну дату підписання Протоколу з’їзду арбітражних керуючих України, на якому рішення 
прийнято шляхом опитування (заочного голосування) Головою та Секретарем Комісії з проведення 
опитування. 
Зазначене рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної асоціації арбітражних 
керуючих України unita.community не пізніше 5 (п’яти) днів з дня його прийняття. 
У разі, якщо рішення про проведення опитування (заочного голосування) не публікується на 
офіційному веб-сайті Асоціації (у випадках, передбачених п. 2.4 Порядку, то зазначена у цьому п.10 
інформація має міститись у рішенні іншого ініціатора опитування про проведення опитування 
(заочного голосування) та направляється на поштові адреси членів НААКУ ініціатором проведення 
опитування.  
11. Форма бюлетеня з проєктом (проєктами) рішень по питаннях, винесених на опитування, підлягає 
затвердженню Радою арбітражних керуючих України (або іншим ініціатором проведення опитування 
(заочного голосування)) і повинна містити інструкцію з його заповнення і надсилання.  
Члени Асоціації та (або) ради арбітражних керуючих регіону мають право не пізніше ніж за 5 (п’ять) 
днів до дати проведення з’їзду шляхом опитування (заочного голосування) вносити Раді арбітражних 
керуючих України (іншому ініціатору опитування) пропозиції щодо питань, які виносяться на 
опитування.  
Пропозиції державного органу з питань банкрутства, не менше однієї третини рад арбітражних 
керуючих регіону або більш ніж 10 відсотків учасників Асоціації, які надіслані Раді арбітражних 
керуючих України (іншому ініціатору опитування) не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до дати опитування 
підлягають обов’язковому включенню до числа питань для проведення опитування (заочного 
голосування). Рада арбітражних керуючих України (інший ініціатор опитування) затверджує форму 
бюлетеню з остаточним переліком питань для проведення опитування (заочного голосування). 
Після затвердження форми остаточної форми бюлетеня і під час проведення опитування (заочного 
голосування) не допускається внесення змін до переліку питань в бюлетені. 
 
12. Бюлетень з проєктом (проєктами) рішення стосовно питань, щодо яких рішення мають прийматися 
шляхом відкритого голосування, повинен передбачати можливість внесення арбітражним керуючим до 
нього такої інформації: 

- прізвище, ім’я, по батькові арбітражного керуючого; 
- результати голосування за кожним питанням опитування: "за", "проти", "утримався"; 
- накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень у формі електронного 

документа в цілому. 
13. Бюлетень з проєктом (проєктами) рішення стосовно питань, щодо яких рішення мають прийматися 
шляхом таємного голосування, повинен передбачати можливість внесення арбітражним керуючим до 
нього такої інформації: 
результати голосування за кандидата шляхом проставляння позначки «плюс» (+) або іншої, що 
засвідчуватиме волевиявлення проголосувати за певного кандидата.  
Після заповнення бюлетеня арбітражний керуючий здійснює його архівування в файл у форматах на 
вибір zip/7z/rar, що є кросплатформеними та не вимагають платних програм для деархівації. 
Рекомендується використовувати програму 7-zip http://7-zip.org.ua/ для архівування/деархівування 
даних для операційної системи Windows та вбудовані засоби в інших ОС. 
Архівний файл, який містить у собі заповнений бюлетень, підписується арбітражним керуючим шляхом 
накладення кваліфікованого електронного підпису. 
14. Не пізніше ніж за 3 (три) години до початку періоду проведення опитування (заочного голосування), 
Комісія з проведення опитування: 
14.1. оприлюднює на офіційному веб-сайті Національної асоціації арбітражних керуючих України 
бюлетень із проєктом (проєктами) рішень, за допомогою якого буде проводитись опитування (заочне 
голосування). Бюлетень має бути доступним для збереження в локальному сховищі; 
14.2. оприлюднює перелік членів НААКУ - арбітражних керуючих, інформація про яких станом на дату 
прийняття Радою арбітражних керуючих України (або іншим ініціатором проведення опитування 
(заочного голосування)) рішення про затвердження форми бюлетеня з проєктом (проєктами) рішень по 



питаннях, винесених на опитування, внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України та 
діяльність яких не припинена чи членство яких в Асоціації не зупинене на строк, що перевищує 90 днів. 
Перелік формується на підставі даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, що підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному порталі відкритих даних в мережі 
Інтернет; 
14.3. надсилає запрошення до участі в опитуванні (заочному голосуванні) кожному члену НААКУ - 
арбітражному керуючому на його електронну адресу, зазначену в Єдиному реєстрі арбітражних 
керуючих України. До запрошення додається бюлетень з проєктом (проєктами) рішень, за допомогою 
якого буде проводитись опитування (заочне голосування) арбітражних керуючих. Арбітражні керуючі, 
які не подали відомості щодо власної електронної пошти у складі форми № 8 «Повідомлення про 
арбітражного керуючого», або здійснюють користування ресурсами, доступ до яких заборонено згідно 
з Додатком 2 до рішення Ради національної̈ безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про 
застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій̆)", введеного в дію Указом Президента України від 14 травня 2020 року 
№ 184/2020, вважаються належно запрошеними до участі в опитуванні (заочному голосуванні). 
14.4. з метою захисту результатів опитування від видалення, зміни, пошкодження, доступ до поштової 
скриньки, на яку будуть прийматися заповнені бюлетені, негайно після завершення надсилання 
запрошень, передбачених п.14.3. цього Порядку, підлягає захисту розподіленим між членами Комісії з 
проведення опитування паролем, окремі частини якого вводяться кожним членом Комісії окремо 
методом “сліпого набору”.   
15. Члени НААКУ беруть участь в опитуванні (заочному голосуванні) особисто. Член НААКУ подає 
заповнений та підписаний бюлетень (з урахуванням особливостей, передбачених п.13 цього Порядку) 
на електронну адресу, зазначену в бюлетені, у вигляді електронного документа з накладенням 
кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Законів України "Про електронні 
документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".  
16. Не пізніше наступного робочого дня після закінчення періоду опитування (заочного голосування) з 
питань, щодо яких рішення мали прийматися шляхом відкритого голосування, Комісія з проведення 
опитування: 
16.1. отримує доступ до електронної поштової скриньки, на яку здійснювалося прийняття бюлетенів; 
16.2. здійснює фіксацію кількості отриманих бюлетенів в протоколі засідання Комісії з проведення 
опитування; 
16.3. здійснює збереження отриманих бюлетенів у локальному сховищі; 
16.4. здійснює перевірку кваліфікованого електронного підпису електронних документів, що надійшли, 
за допомогою сервісів, що надаються кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг;  
16.5. встановлює кількість членів НААКУ, які взяли участь в опитуванні, за кількістю бюлетенів, які 
надійшли на електронну адресу НААКУ у вигляді електронного документа з накладенням 
кваліфікованого електронного підпису протягом періоду опитування (заочного голосування). 
Опитування (заочне голосування) вважається таким, що відбулося, якщо в ньому взяло участь понад 10 
відсотків членів НААКУ, включених до Переліку, зазначеного в п.14.2. цього Порядку;  
16.6. встановлює результати опитування (заочного голосування). При підрахунку голосів враховуються 
лише бюлетені, які заповнені і підписані згідно з інструкцією (п.11 цього Порядку). Не враховуються 
бюлетені:  

- подані особами, які не запрошувалися для участі в опитуванні (заочному голосуванні);  
- надіслані до початку та після закінчення періоду, відведеного для голосування;  
- подані повторно одним і тим же членом НААКУ (повторність встановлюється за 

кваліфікованою позначкою часу для даних від Надавача або за часом надходження наступних 
за першим бюлетенів від одного і того ж члена НААКУ).  

Рішення з’їзду арбітражних керуючих України шляхом опитування (заочного голосування) вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів НААКУ, які взяли участь в опитуванні 
(заочному голосуванні).  
16.7. складає персоніфіковану відомість голосування, у якій зазначаються ПІБ члена НААКУ, який взяв 
участь в голосуванні, і результати його волевиявлення з усіх питань опитування; 



16.8. після вчинення дій, передбачених п.16.1-16.7 цього Порядку, в межах строку, визначеного 
відповідним рішенням Ради арбітражних керуючих України (або іншого ініціатора проведення 
опитування (заочного голосування)) про проведення опитування (заочного голосування), складає 
протокол з’їзду арбітражних керуючих України, на якому рішення прийнято шляхом опитування 
(заочного голосування), який підписує Голова та Секретар Комісії. 
17. Не пізніше наступного робочого дня після закінчення періоду опитування (заочного голосування) з 
питань, щодо яких рішення мали прийматися шляхом таємного голосування, Комісія з проведення 
опитування: 
17.1. отримує доступ до електронної поштової скриньки, на яку здійснювалося прийняття бюлетенів; 
17.2. здійснює фіксацію кількості отриманих архівних файлів, відомості що включаються до протоколу 
засідання Комісії з опитування. 
17.3. здійснює збереження отриманих архівних файлів в локальному сховищі, ; 
17.4. здійснює перевірку кваліфікованого електронного підпису архівних файлів, що надійшли, за 
допомогою сервісів, що надаються кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг; 
17.5. встановлює кількість членів НААКУ, які взяли участь в опитуванні, за кількістю архівних файлів, 
які надійшли на електронну адресу НААКУ з накладенням кваліфікованого електронного підпису 
протягом періоду опитування (заочного голосування). Опитування (заочне голосування) вважається 
таким, що відбулося, якщо в ньому взяло участь понад 10 відсотків членів НААКУ, включених до 
Переліку, зазначеного в п.14.2. цього Порядку;  
17.6. деархівовує архівні файли, що містять у собі бюлетені, з перейменуванням вкладених файлів у 
довільному форматі, здійснює збереження деперсоніфікованих бюлетенів та видалення архівних файлів 
з локального сховища та електронної поштової скриньки.   
17.7. Не підлягають деархівуванню і видаляються з локального сховища та електронної поштової 
скриньки архівні файли:  

- подані особами, які не запрошувалися для участі в опитуванні (заочному голосуванні);  
- надіслані до початку та після закінчення періоду, відведеного для голосування;  
- надіслані повторно одним і тим же членом НААКУ (повторність встановлюється за 

кваліфікованою позначкою часу для даних від Надавача або за часом надходження наступних за 
першим архівних файлів від одного і того ж члена НААКУ).  

17.8. встановлює результати опитування (заочного голосування). При підрахунку голосів враховуються 
лише бюлетені, які заповнені згідно з інструкцією (п.11 цього Порядку).  
Обраним Головою Ради арбітражних керуючих України є кандидат, який набрав найбільшу кількість 
голосів в порівнянні з іншими кандидатами.  
Обраним заступником Голови Ради арбітражних керуючих України є кандидат, який набрав найбільшу 
кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами.  
Обраними (призначеними) членами Ради арбітражних керуючих України, ревізійної комісії та 
дисциплінарної і кваліфікаційної комісій є кандидати, які за результатами рейтингового голосування 
набрали найбільшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами в кількості, яка становить 
кількість вакантних посад у відповідному органі; 
17.9. після вчинення дій, передбачених п.17.1-17.8 цього Порядку, в межах строку, визначеного 
відповідним рішенням Ради арбітражних керуючих України (або іншого ініціатора проведення 
опитування (заочного голосування)) про проведення опитування (заочного голосування), складає 
протокол з’їзду арбітражних керуючих України, на якому рішення прийнято шляхом опитування 
(заочного голосування), який підписують Голова та Секретар Комісії. 
18. У разі, якщо Комісією з проведення опитування за результатами опитування (заочного голосування) 
прийнято рішення про неможливість встановити підсумки голосування у зв’язку з порушеннями, 
допущеними під час проведення опитування (заочного голосування), Рада арбітражних керуючих 
України (або інший ініціатор проведення опитування (заочного голосування)) зобов’язана усунути 
виявлені порушення та протягом 14 днів з дня завершення такого опитування (заочного голосування) 
оголосити про проведення повторного опитування (заочного голосування). 
19. Персоніфікована відомість голосування з метою верифікації результатів відкритого голосування, 
протокол з’їзду арбітражних керуючих України, на якому рішення прийнято шляхом опитування 
(заочного голосування), протоколи засідань Комісії з проведення опитування та відповідні аудіо- та 



відеозаписи оприлюднюються на офіційному вебсайті Національної асоціації арбітражних керуючих 
України протягом 5-ти робочих днів з дня підписання протоколу З’їзду арбітражних керуючих України, 
на якому рішення прийнято шляхом опитування (заочного голосування). 
20. Протягом 3-х робочих днів з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Національної асоціації 
арбітражних керуючих України документів, передбачених п.19 цього Порядку, учасники НААКУ, які 
не згодні з прийнятими рішеннями, мають право письмово викласти окрему думку, яка подається на 
електронну адресу НААКУ у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого 
електронного підпису. Така окрема думка підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті 
Національної асоціації арбітражних керуючих України протягом 5-ти робочих днів з дня її надходження 
з метою реалізації права члена НААКУ на вільне вираження своїх поглядів і переконань.  
21. Цей Порядок набирає чинності з дня його затвердження з’їздом арбітражних керуючих України. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


