
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 
РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ЗА 2020-2021 РОКИ 
 

 

На Установчому з'їзді арбітражних керуючих Вінницької області, яке відбулося 

20.02.2020 року, серед іншого, було прийнято рішення: 

• Визначити склад Ради арбітражних керуючих Вінницької області у 

кількості 7 членів, у тому числі: Голова та заступник Голови РАДИ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

• Утворити Раду арбітражних керуючих Вінницької області. 

• Обрати Головою РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ Гонту Оксану Анатоліївну. 

• Обрати Заступником Голови РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Болховітіна Віталія Михайловича. 

• Обрати членами РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ наступних кандидатів: 

1. Бойка Василя Олеговича; 

2. Белінську Наталію Олександрівну; 

3. Цвика Андрія Олеговича; 

4. Слободяна Василя Михайловича; 

5. Будза Олександра Миколайовича. 

 

Після чого, на виконання п. 6.3 та п. 13.10.5 Статуту НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ, на засіданні РАДИ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ, що відбулось 02.03.2020 року було утворено 

відокремлений підрозділ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ «РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» та визнано обраною на посаду Голови відокремленого підрозділу 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ «РАДА 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» Гонту Оксану Анатоліївну. 
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04.05.2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань було внесено відомості про відокремлений 

підрозділ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ – 

РАДУ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – Ради, 

РАКВО).  

 

 

В ході діяльності Ради, було виготовлено печатку та банер РАДИ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

 

 

06.05.2020 року було проведено засідання Ради, на якому було одноголосно 

обрано Секретарем РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Белінську Наталію Олександрівну. 

 

Разом з тим, рішенням РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ (надалі 

– РАКУ) від 07.04.2020 року, було затверджено Концепцію щодо здійснення 

Національною асоціацією арбітражних керуючих України контролю за діяльністю 

арбітражних керуючих, яка, в свою чергу, була направлена на електронну пошти Ради 

для розгляду та обговорення. 

Радою було розглянуто вказану Концепцію та, після ознайомлення з ініціативами 

інших регіонів та аналізу переваг та недоліків всіх наявних на той час концепцій та 

ініціатив, сформовано позицію РАКВО, яку повідомлено РАКУ листом №25-04/1 від 

25.04.2020 року.  
 

Після чого, на засіданні Ради, що відбулось 06.05.2020 року було затверджено 

позицію стосовно Концепції щодо здійснення Національною асоціацією арбітражних 

керуючих України контролю за діяльністю арбітражних керуючих, а також доповнено 

вказану позицію двома тезами. 

У зв’язку з чим, в доповнення до згаданого листа №25-04/1 від 25.04.2020 року, 

листом №08-05/1 від 08.05.2020 року було повідомлено РАКУ доопрацьовану позицію 

РАКВО щодо Концепції щодо здійснення Національною асоціацією арбітражних 

керуючих України контролю за діяльністю арбітражних керуючих, яка полягає в 

наступному. 

1. На переконання Ради арбітражних керуючих Вінницької області має бути 

запроваджена дворівнева система розгляду скарг (контролю) з 

обмеженим доступом на другий рівень для скаржників; 

2. Предметом перевірок Національною асоціацією арбітражних керуючих 

України можуть бути лише скарги на дії чи бездіяльність арбітражного 

керуючого на предмет дотримання арбітражним керуючим: Статуту 

саморегулівної організації арбітражних керуючих, Кодексу професійної 

етики арбітражного керуючого та рішень саморегулівної організації 

арбітражних керуючих, пов’язаних із діяльністю арбітражних керуючих. 

Тобто, предмет перевірок Національною асоціацією арбітражних 

керуючих України має принципово відрізнятись від предмету перевірок 

державним органом з питань банкрутства та/або суду; 

3. Вбачається, що Рада арбітражних керуючих України може утворити 

Комітет Контролю (КК), який розглядатиме скарги у кількісному складі 5 

осіб, однак кількісний склад може бути і більшим. Склад членів КК 
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обирається Радою арбітражних керуючих України на конкурсних засадах 

з числа усіх бажаючих арбітражних керуючих, що надіслали заяви;  

4. Після утворення КК, у кожному регіоні Радою арбітражних керуючих 

відповідного регіону створюється (обирається) територіальний КК (ТКК) 

у кількості 3-7 осіб з числа арбітражних керуючих такого регіону. 

Кількісний склад ТКК визначається Радою регіону, виходячи з кількості 

досвідчених арбітражних керуючих в регіоні. Вбачається, що кількісний та 

персональний склад ТКК має бути постійним (в межах визначеного строку 

повноважень), рандомне обрання персонального складу ТКК з числа усіх 

арбітражних керуючих регіону для розгляду конкретної скарги може бути 

неефективним, оскільки в ТКК мають входити лише ті арбітражні 

керуючі, які виявили бажання, які є досвідченими та високопрофесійними,  

які хочуть та можуть приймати рішення щодо доцільності притягнення 

колег до відповідальності, та яким Радою арбітражних керуючих регіону 

висловлено відповідну довіру. 

5. Створення КК має у часі передувати створенню ТКК, оскільки арбітражні 

керуючі, які мають бажання увійти до складу відповідного контролюючого 

органу, спочатку мають право бути обраними до органу вищого рівня, а 

якщо їх не обрано – отримати змогу реалізувати таке право на місцевому 

рівні. 

6. До складу ТКК не може входити Голова Ради арбітражних керуючих 

регіону з метою уникнення можливості тиску на інших членів ТКК, а 

також впливу на рівні голів Ради арбітражних керуючих різних регіонів. 

7. Перевірки можуть здійснюватися виключно на підставі скарг, які можуть 

подавати учасники у справі про банкрутство. Якщо в скарзі об’єднано різні 

порушення, то в частині порушень, які не належить до предмету розгляду 

КК, матеріали скарги повертаються скаржнику без прийняття до 

розгляду. 

8. Скарга подається до Ради арбітражних керуючих того регіону, де 

знаходиться офіс арбітражного керуючого, однак розглядається ТКК 

іншого регіону. Таким чином, під час розгляду скарг будуть дивитися 

більше на фактичні обставини, наявність чи відсутність порушень, а не 

враховуватись особа конкретного арбітражного керуючого та його 

репутація в регіоні, яка може працювати як на арбітражного керуючого, 

так і проти нього. 

9. Після надходження скарги Голова Ради арбітражних керуючих регіону 

скликає ТКК для рандомного обрання ТКК за допомогою онлайн сервісу. У 

рандомному обранні беруть участь ТКК регіонів за виключенням регіону, у 

якому знаходиться офіс арбітражного керуючого, а також регіону, у 

якому розглядається справа про банкрутство, учасник якої подав скаргу. 

Рандомне обрання ТКК здійснюється в присутності Голови Ради 

арбітражних керуючих регіону, до якого надійшла скарга, членів ТКК, за 

результатами складається протокол та матеріали надсилаються до 

відповідного ТКК. Можливо, є сенс здійснювати відеофіксацію цього 

процесу.  

10. ТКК розглядає скаргу. Вбачається, що такий розгляд буде максимально 

об’єктивним та неупередженим, оскільки ТКК іншого регіону під час 

розгляду не буде скута репутацією арбітражного керуючого, на якого 
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надійшла скарга, у своєму регіоні, якщо дійсно будуть встановлені 

порушення – вжиті заходи будуть прикладом для інших арбітражних 

керуючих, у тому числі, в розумінні того, що в цій процедурі всі рівні. 

Результати розгляду можуть бути оскаржені до КК, але лише 

арбітражним керуючим. 

11. У випадку оскарження арбітражним керуючим результатів розгляду 

скарги ТКК, варто, розглянути варіант, за якого персональний склад КК 

для апеляційного розгляду обирається із загального складу КК також 

рандомно. Це дозволить як зменшити навантаження на членів КК, так і 

досягти більшої об’єктивності. Але реальне  навантаження ми зможемо 

оцінити лише, після початку здійснення такого контролю з боку 

Національної асоціації арбітражних керуючих України. 

12. Члени КК та ТКК винагороду за участь у таких органах не отримують, 

проте їм мають відшкодовуватись (можливо, авансуватись) усі витрати, 

пов'язані з розглядом скарги. 

13. Щодо плати скаржником за розгляд скарги, то на переконання Ради 

арбітражних керуючих Вінницької області, така плата однозначно має 

бути, хоча б для відшкодування витрат членів КК чи ТКК, пов'язаних з 

розглядом скарг. При чому,  розмір такої плати має бути достатнім, щоб 

відшкодувати (авансувати) всі витрати.  

14. З огляду на відсутність практичного досвіду зі здійснення Національною 

асоціацією арбітражних керуючих України контролю за діяльністю 

арбітражних керуючих, на переконання Ради арбітражних керуючих 

Вінницької області, доцільно передбачити в Порядку положення, згідно 

яких через певний проміжок часу (6-12 місяців) Радами арбітражних 

керуючих регіонів та Радою арбітражних керуючих України буде 

проведено обов’язковий аналіз результатів запровадження цього Порядку 

на предмет його ефективності, прозорості, забезпечення гарантій 

діяльності та захисту професійних прав арбітражних керуючих, а також 

встановлення стандартів професії. За результатами такого аналізу та 

його відкритого обговорення професійної спільнотою  Порядок має бути 

відповідним чином доопрацьований. 

15. Плата за розгляд скарги на дії або бездіяльність арбітражного керуючого 

має надходити до бюджету Ради арбітражних керуючих регіону (Ради, на 

території якої знаходиться офіс арбітражного керуючого, або Ради, яка 

здійснюватиме перевірку) 

16. Обов’язковою умовою звернення зі скаргою є порушення діями або 

бездіяльністю арбітражного керуючого прав та інтересів скаржника. В 

разі якщо в ході перевірки буде встановлено відсутність порушення діями 

або бездіяльністю арбітражного керуючого прав та інтересів скаржника, 

скарга такого скаржника не підлягає задоволенню. 

 

Крім того, у вказаному листі №08-05/1 від 08.05.2020 року РАДА 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ звернулась до РАДИ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ з пропозицією винести на широке 

обговорення професійної спільноти питання формування етичних стандартів та 

єдиного підходу до їх тлумачення та оцінки, а також наполягала на необхідності 

формування чітких критеріїв оцінки дій чи бездіяльності арбітражних керуючих на 
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предмет їх етичності (з точки зору професійної етики), розроблення яких, як 

вбачається, є необхідним для консолідації позиції регіонів щодо Концепції щодо 

здійснення Національною асоціацією арбітражних керуючих України контролю за 

діяльністю арбітражних керуючих. 

 

 

Разом з тим, ситуація з Концепцією щодо здійснення Національною асоціацією 

арбітражних керуючих України контролю за діяльністю арбітражних керуючих, яку 

було затверджено рішенням РАКУ від 07.04.2020 року, показала недостатню 

ефективність комунікації між РАДОЮ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ та 

Радами арбітражних керуючих регіонів, а також між регіональними Радами. 

З огляду на що, сформувалась спільна позиція представників різних регіонів 

щодо необхідності покращення такої комунікації, налагодження ефективного 

взаємозв’язку та плідного спілкування як між Радами арбітражних керуючих різних 

регіонів, так і між регіональними Радами та РАДОЮ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

УКРАЇНИ. 

Так, з метою координації дій між НАЦІОНАЛЬНОЮ АСОЦІАЦІЄЮ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ, органами саморегулівної організації 

арбітражних керуючих та арбітражними керуючими задля вироблення спільних дій, 

спрямованих на вдосконалення діяльності арбітражних керуючих України та 

виконання статутних завдань Асоціації, Голова РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Чорній Мар’ян Володимирович запропонував створити 

консультативно-дорадчий орган при НАЦІОНАЛЬНІЙ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ.  

За його пропозицією, до складу такого консультативно-дорадчого органу 

доцільно включити Голів Рад арбітражних керуючих регіонів, як представників 

арбітражних керуючих регіону. 

З огляду на викладене, НААКУ було запропоновано Радам арбітражних 

керуючих регіонів повідомити свою позицію щодо доцільності створення такого 

органу. 

 

 

17.06.2020 року відбулось засідання Ради, на якому було розглянуто питання 

стосовно створення консультативно-дорадчого органу при НАЦІОНАЛЬНІЙ 

АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ. 

За результатами розгляду вказаного питання було вирішено повідомити РАКУ, 

що РАКВО підтримує пропозицію створення консультативно-дорадчого органу, до 

складу якого входитимуть Голови Рад арбітражних керуючих регіонів, а також 

запропоновано винести на обговорення професійної спільноти питання порядку 

утворення, діяльності та повноважень такого органу. 

На виконання вказаного рішення на адресу РАКУ було направлено лист          

№18-06/1 від 18.06.2020 року 

 

 

На електронну пошту Ради надійшло звернення РАКУ №148 від 25.06.2020 року 

з проханням до 10.07.2020 року надати до НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ (на електронну адресу НААКУ 

office.unita@ukr.net) алгоритм захисту професійних прав арбітражних керуючих і 
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забезпечення в межах, визначених законодавством, представництва та захисту 

арбітражного керуючого у судах та кримінальних провадженнях. 

Також, ще у березні 2020 року РАДОЮ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ було запропоновано створити Центри підтримки арбітражних 

керуючих (ЦПАК) на базі кожної із Рад. 

 

У зв'язку з чим, на розгляд засідання РАКВО, яке відбулось 07.07.2020 року, було 

винесено наступні питання порядку денного:  

1. Щодо розроблення алгоритму захисту професійних прав арбітражних 

керуючих і забезпечення в межах, визначених законодавством, представництва та 

захисту арбітражного керуючого у судах та кримінальних провадженнях. 

2. Щодо створення Центру підтримки арбітражних керуючих (ЦПАК) на базі 

Ради арбітражних керуючих Вінницької області. 

 

За результатами розгляду першого питання порядку денного було вирішено: 

1. Відкласти розгляд питання щодо розроблення алгоритму захисту 

професійних прав арбітражних керуючих і забезпечення в межах, 

визначених законодавством, представництва та захисту арбітражного 

керуючого у судах та кримінальних провадженнях на інше засідання Ради 

арбітражних керуючих України, яке провести після формування та 

попереднього узгодження позицій усіх членів Ради щодо вказаного 

алгоритму; 

2. Повідомити РАДІ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ, що надати до 

10.07.2020 року на електронну адресу НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ алгоритм захисту професійних 

прав арбітражних керуючих і забезпечення в межах, визначених 

законодавством, представництва та захисту арбітражного керуючого у судах 

та кримінальних провадженнях не представляється можливим, з огляду на 

те, що РАДОЮ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

розглядається вказане питання і на сьогодні остаточну позицію з цього 

приводу ще не сформовано (на виконання вказаного рішення на адресу 

РАКВО було направлено лист №09-07/1 від 09.07.2020 року); 

3. Звернутись до РАДИ АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ з пропозицією 

укласти Меморандум про співпрацю між РАДОЮ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ та РАДОЮ АДВОКАТІВ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

 

За результатами розгляду другого питання порядку денного було вирішено: 

створити Центр підтримки арбітражних керуючих (ЦПАК) на базі РАДИ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресою: місто Вінниця, 

вулиця Хмельницьке шосе, 82, офіс 4.1; +38 (0432) 66-05-04. 

 

На виконання рішення засідання Ради, яке відбулося 07.07.2020 року, з метою 

захисту професійних прав арбітражних керуючих Вінницької області і забезпечення в 

межах, визначених законодавством, представництва та захисту арбітражного 

керуючого у судах та кримінальних провадженнях, РАДА АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ звернулась до РАДИ АДВОКАТІВ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ з пропозицією укласти Меморандум про співпрацю між 
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Радою адвокатів Вінницької області та Радою арбітражних керуючих Вінницької 

області. До вказаної пропозиції було додано проект Меморандуму, розроблений на 

основі Меморандуму про співпрацю між Національною асоціацією адвокатів України 

та Національною асоціацією арбітражних керуючих України.  

Пізніше, 19.08.2020 року на засіданні РАДИ АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ було ухвалено рішення про укладення вказаного вище Меморандуму про 

співпрацю між Радою адвокатів Вінницької області та Радою арбітражних керуючих 

Вінницької області. 
 

Після чого, Голова Ради Гонта О.А. також зверталась до Голови РАДИ 

АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Терещенко О.В. з проханням рекомендувати 

адвокатів, які спеціалізуються на кримінальному процесі, а також розуміються в 

процедурах банкрутства, з метою укладення з ними договорів про надання правової 

(правничої) допомоги для представництва та захисту арбітражних керуючих 

Вінницької області у судах та перед органами досудового розслідування. 

Проте, Терещенко О.В. зауважила на недоцільності укладення таких договорів з 

конкретними адвокатами. Таку позицію Голова РАДИ АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ пояснила тим, що на момент виникнення ситуації, яка потребуватиме 

негайного реагування, адвокат, з яким укладено відповідний договір, може бути 

зайнятим у іншому процесі, перебувати у відрядженні, у відпустці, на лікарняному 

тощо, а, як наслідок, не матиме можливості вчасно надати належну правову допомогу. 

У зв’язку з чим, Голові Ради Гонті О.А. було запропоновано, у випадку 

виникнення ситуації, яка вимагатиме представництва та захисту арбітражного 

керуючого Вінницької області у судах та перед органами досудового розслідування 

негайно (цілодобово) звертатися до Голови РАДИ АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ Терещенко О.В. або до членів РАДИ АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, 

які якнайшвидше забезпечать участь професійного адвоката, який спеціалізується на 

кримінальному процесі, для належного захисту арбітражного керуючого з урахуванням 

його професійного статусу. 

 

 

РАКУ на електронну пошту Ради було направлено проект кошторису 

Національної асоціації арбітражних керуючих України, підготовлений Виконавчим 

директором Асоціації для надання на розгляд РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

УКРАЇНИ, з проханням до 22.07.2020 року надати пропозиції і зауваження до нього. 

 

09 липня–21 липня 2020 року (з оголошенням перерви) відбулось засідання 

РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, на якому було 

розглянуто питання щодо проекту кошторису НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ. 

Перерва у вказаному засіданні оголошувалась з метою надання можливості 

висловити свою думку щодо вказаного проекту всім арбітражним керуючим 

Вінницької області в груповому чаті в Viber. 
 

За результатами обговорення вказаного питання було вирішено повідомити 

РАКУ про те, що РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

пропонує РАДІ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ: 

- встановити щорічний внесок арбітражних керуючих до НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ у розмірі однієї 
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мінімальної заробітної плати, встановленому законодавством України на 1 

січня календарного року, за який сплачується внесок, та визначити 

граничний термін його сплати; 

- показники видаткової частини кошторису НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ формувати, виходячи з загальної 

суми фактичних надходжень; 

- 30% від загальної суми надходжень направляти на фінансування видатків 

відокремлених підрозділів Асоціації. 
 

На виконання вказаного рішення на адресу РАКУ було направлено лист          

№22-07/1 від 22.07.2020 року. 

 

 

На засіданні РАКВО, що відбулось 14 липня 2020 року – 16 липня 2020 року (з 

оголошенням перерви з метою обговорення питання арбітражними керуючими 

Вінницької області в груповому чаті в Viber), було визначено наступний перелік 

кандидатур найбільш досвідчених та висококваліфікованих арбітражних керуючих, 

місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Вінницькій області, для 

залучення їх під час проведення перевірок арбітражних керуючих: 
 

1. Бойко Олег Васильович; 

2. Болховітін Віталій Михайлович; 

3. Гонта Оксана Анатоліївна; 

4. Слободян Василь Миколайович; 

5. Сокольвак Михайло Васильович. 
 

16.07.2020 року РАКВО, у відповідності до п. 20.8 Статуту Національної 

асоціації арбітражних керуючих України та п. 10 Положення про Раду арбітражних 

керуючих Вінницької області, зазначений перелік кандидатур найбільш досвідчених та 

висококваліфікованих арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) 

яких знаходиться у Вінницькій області, для залучення їх під час проведення перевірок 

арбітражних керуючих було надано РАДІ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 

(тобто, до саморегулівної організації арбітражних керуючих). 

А 24.07.2020 року, у відповідності до п. 11.8 Положення про Раду арбітражних 

керуючих Вінницької області, вказаний перелік було направлено територіальному 

органу державного органу з питань банкрутства – ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНОМУ 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 

(М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). 

 

 

На електронну пошту Ради надійшло повідомлення РАКУ №207 від 

10.08.2020 року про те, що рішенням РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 

від 31.07.2020 року для Рад арбітражних керуючих регіонів встановлено строк до 

10.09.2020 року для затвердження власних алгоритмів захисту професійних прав 

арбітражних керуючих. 

Також, вказаним рішенням встановлено строк до 10.09.2020 року для надання на 

адресу НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ: 

1) переліків кандидатур найбільш досвідчених та висококваліфікованих 

арбітражних керуючих регіону для їх участі в заходах контролю за діяльністю 
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арбітражних керуючих, які здійснюються державним органом з питань 

банкрутства; 

2) зауважень і пропозицій до Концепції щодо здійснення Національною 

асоціацією арбітражних керуючих України контролю за діяльністю 

арбітражних керуючих; 

3) зауважень і пропозицій до проекту кошторису НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ; 

4) вжитих і планованих заходів щодо рекомендацій Радам арбітражних 

керуючих регіонів підтримати ініціативу РАДИ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ про створення Центру підтримки 

арбітражних керуючих (ЦПАК) на матеріально-технічній базі Ради 

арбітражних керуючих регіону (координатор питання – голова РАДИ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Мар’ян Чорній). 

 

За результатами засідання РАКВО, що відбулось 07.09.2020 року, було прийнято 

рішення: 

1. Затвердити Алгоритм захисту професійних прав арбітражних керуючих 

Вінницької області і забезпечення в межах, визначених законодавством, 

представництва та захисту арбітражного керуючого у судах та 

кримінальних провадженнях. 

2. Надати на адресу НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ затверджений Алгоритм захисту професійних прав 

арбітражних керуючих Вінницької області і забезпечення в межах, 

визначених законодавством, представництва та захисту арбітражного 

керуючого у судах та кримінальних провадженнях. 

3. На виконання рішення РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ від 

31.07.2020 року повідомити НАЦІОНАЛЬНІЙ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ запитувану інформацію, з посиланнями на відповідні 

Протоколи, а саме щодо: 

• Переліку кандидатур найбільш досвідчених та висококваліфікованих 

арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 

знаходиться у Вінницькій області, для залучення їх під час проведення 

перевірок арбітражних керуючих, визначеного на засіданні РАДИ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, що відбулось 

14 липня 2020 року – 16 липня 2020 року (з оголошенням перерви); 

• щодо позиції стосовно Концепції щодо здійснення Національною 

асоціацією арбітражних керуючих України контролю за діяльністю 

арбітражних керуючих, яка була затверджена на засіданні РАДИ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, що відбулось 

06 травня 2020 року; 

• щодо позиції РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ щодо проекту кошторису НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ, затвердженої на засіданні що 

відбулось 09 липня–21 липня 2020 року (з оголошенням перерви); 

• щодо створення Центру підтримки арбітражних керуючих (ЦПАК) на базі 

РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ за 

адресою: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 82, офіс 4.1; +38 
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(0432) 66-05-04, згідно рішення РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, що відбулося 07 липня 2020 року. 

 

На виконання вказаних рішень Ради на адресу РАКУ було направлено лист  

№09-09/1 від 09.09.2020 року. 

 

 

На електронну пошту Ради надійшов Лист членів Кваліфікаційної комісії 

арбітражних керуючих від 20.10.2020 року з проханням розглянути пропозиції щодо 

реформування порядку підвищення кваліфікації арбітражних керуючих, викладені в 

ньому, а письмові рішення направити до членів Кваліфікаційної комісії арбітражних 

керуючих та членів Ради НААКУ. 

 

З огляду на викладене, Головою Ради Гонтою О.А. на 30.10.2020 року було 

скликано засідання Ради, на якому було обговорено питання реформування порядку 

підвищення кваліфікації арбітражних керуючих, зокрема, наведені у вказаному Листі 

пропозиції щодо участі НААКУ в підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих, 

запропоновані Головою Ради арбітражних керуючих України Лукашуком М.В. (чотири 

способи), та пропозиції членів Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих. 

 

За результатами детального обговорення вищевказаного питання, РАКВО було 

вирішено повідомити арбітражним керуючим – членам Кваліфікаційної комісії 

арбітражних керуючих, що за наслідками обговорення пропозицій щодо реформування 

порядку підвищення кваліфікації арбітражних керуючих, РАДА АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

➢ підтримує в цілому 4-й спосіб участі НААКУ в підвищенні кваліфікації 

арбітражних керуючих, запропонований Головою РАДИ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ Лукашуком М.В., а саме, доцільність: 

- комплексної перебудови системи підвищення кваліфікації арбітражних 

керуючих та виключення із КУзПБ обов’язковості «підвищення 

кваліфікації» з переходом до обов’язковості «підвищення професійного 

рівня»; 

- розширення видів і форм, за якими може бути підвищена кваліфікація 

арбітражними керуючими, серед яких, можуть бути: проведення лекції, 

круглого столу, тренінгу, практичного заняття, майстер-класу, кейс-

стаді тощо; 

- врахування для визнання арбітражного керуючого таким, що підвищив 

кваліфікацію, написання арбітражним керуючим наукових, науково-

популярних, навчально-методичних статей, монографій, книг і їх 

опублікування в спеціалізованих виданнях, а також участь в 

тематичних заходах (самоосвіта); 

- внесення відповідних змін до Кодексу України з процедур банкрутства, 

шляхом викладення: ч. 4 ст. 11 Кодексу в редакції, за змістом 

наближеної до відповідної норми Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», наприклад: «Арбітражний керуючий повинен 

один раз на два роки підвищувати свій професійний рівень в порядку, 

встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих»; 
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- внесення відповідних змін до Кодексу України з процедур банкрутства, 

шляхом викладення: абз. 3 ч. 1 ст. 3 Кодексу в редакції, що виключає з 

повноважень державного органу з питань банкрутства організацію 

системи підвищення кваліфікації арбітражних керуючих; 

 

➢ якщо запропонований Головою РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

УКРАЇНИ Лукашуком М.В. 4-й спосіб участі НААКУ в підвищенні 

кваліфікації арбітражних керуючих не може бути наразі реалізований, то 

Рада арбітражних керуючих Вінницької області підтримує пропозиції, 

запропоновані членами Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, як 

тимчасовий (перехідний) варіант (і лише у разі відхилення професійною 

спільнотою запропонованого Головою РАКУ Лукашуком М.В. 4-го способу 

участі НААКУ в підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих). 

В такому разі РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

пропонує проект Положення про систему підвищення кваліфікації 

арбітражних керуючих, запропонований членами Кваліфікаційної комісії 

арбітражних керуючих, доповнити/змінити наступними тезами: 

- зважаючи на те, що наразі на всій території України продовжує діяти 

режим надзвичайної ситуації та здійснюються відповідні карантинні 

заходи з метою стримання поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Положенні 

передбачити можливість дистанційної участі арбітражних керуючих у 

заходах підвищення кваліфікації. У такому випадку, для ідентифікації 

особи при складенні заліку передбачити використання кваліфікованого 

електронного підпису; 

- з огляду на те, що до складу Кваліфікаційної комісії арбітражних 

керуючих з’їздом арбітражних керуючих України обирається лише 

чотири арбітражних керуючих, передбачити можливість головування в 

комісії, що утворюється для проведення заліку, іншого представника 

НААКУ, кандидатура якого визначається рішенням Ради арбітражних 

керуючих України; 

- оскільки, відповідно до ст. 13.1 Статуту НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ, органом НААКУ, який 

здійснює функції самоврядування арбітражних керуючих у період між 

з’їздами арбітражних керуючих, є РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

УКРАЇНИ, у запропонованому проекті Положення необхідно замінити 

«РАДА НААКУ» на «РАКУ». 

 

Вказане рішення було повідомлено РАКУ та членам Кваліфікаційної комісії 

арбітражних керуючих листом №30-10/1 від 30.10.2020 року. 

 

 

Також, на засіданні РАКВО, яке відбулось 30.10.2020 року, було прийнято 

рішення створити Фонд взаємодопомоги арбітражним керуючим Вінницької області, 

що захворіли на коронавірус, повідомити арбітражних керуючих Вінницької області 

про створення такого Фонду та запропонувати колегам у разі хвороби звертатись до 

допомогою. 
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01.12.2020 року на електронну пошту Ради надійшло для виконання Подання 

члена РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ Надлонка А.І. в частині 

проведення перевірки арбітражних керуючих Герасимова І.А., Горюна В.В., 

Дербіна В.Л., направлене на адресу Ради виконавчим директором НААКУ 

О. Донченком на підставі п. 9 Порядку контролю Національною асоціацією 

арбітражних керуючих України за діяльністю арбітражних керуючих та згідно 

рішення Ради арбітражних керуючих України від 27.11.2020 року. 

 

У зв'язку з чим, на засіданні РАКВО, що відбулось 09.12.2020 року, зокрема, 

було вирішено: 

• провести позапланові невиїзні перевірки арбітражних керуючих Герасимова 

Іллі Анатолійовича, Горюна Віталія Васильовича та Дербіна Володимира 

Леонідовича у період з 22.12.2020 року по 24.12.2020 року; 

• сформувати комісію з перевірки кожного з вказаних арбітражних керуючих; 

• комісії з перевірки повідомити кожного вказаних арбітражних керуючих про 

проведення щодо нього перевірки у порядку, встановленому п. 22 та п. 23 

Порядку контролю Національною асоціацією арбітражних керуючих України 

за діяльністю арбітражних керуючих. 

 

Після чого, у період з 22.12.2020 року по 24.12.2020 року відповідно до Порядку 

контролю Національною асоціацією арбітражних керуючих України за діяльністю 

арбітражних керуючих, на виконання рішення РАКУ від 27.11.2020 року та рішення 

РАКВО від 09.12.2020 року, Комісією з перевірки було проведено позапланові невиїзні 

перевірки арбітражних керуючих Герасимова Іллі Анатолійовича, Горюна Віталія 

Васильовича та Дербіна Володимира Леонідовича. 

Складені за результатами перевірок відповідні Довідки про результати 

проведення позапланових невиїзних перевірок вказаних арбітражних керуючих разом з 

матеріалами цих перевірок були направлені на адресу РАДИ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ. 

 

 

РАДОЮ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ на електронну пошту РАДИ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ було направлено проєкт 

Кошторису НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 

на 2021 рік, підготовлений Виконавчим директором Асоціації та надісланий на 

виконання рішення РАКУ від 30.12.2020 року, з проханням до 15.01.2021  року надати 

пропозиції і зауваження до нього. 

 

У зв’язку з чим, вказаний проєкт було розглянуто на засіданні Ради, що 

відбулось 15.01.2021 року, та за результатами обговорення було вирішено: 

• повідомити РАКУ, що за результатами консультацій з членами НААКУ, 

місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Вінницькій області, 

щодо проєкту Кошторису НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ на 2021 рік, надійшла лише одна пропозиція від 

Сокольвака В.М. про доцільність помісячної сплати щорічного членського 

внеску арбітражних керуючих, тобто по 150 гривень на місяць;  
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• повідомити РАКУ, що РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ вважає, що помісячна оплата щорічного членського внеску 

арбітражного керуючого є недоцільною, так як лише призведе порушення 

дисципліни (порушення термінів сплати) та збільшення витрат на оплату 

комісії банку; 

• повідомити РАКУ, що РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ  пропонує передбачити в доходах Спеціального фонду також 

надходження від добровільних внесків арбітражних керуючих та 

надходження від добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, без 

зазначення конкретної цілі, а загального характеру (відповідно до мети та 

завдань, передбачених в Статуту Асоціації); 

• підтримати підготовлений Виконавчим директором Асоціації проєкт 

Кошторису НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

УКРАЇНИ на 2021 рік, що на виконання рішення РАДИ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ від 30 грудня 2020 року був надісланий на 

електронну пошту РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, для проведення консультацій. 

 

З огляду на викладене, на виконання рішення РАДИ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ від 30.12.2020 року, позицію Вінницького регіону щодо 

проєкту  Кошторису НААКУ на 2021 рік (в формі Протоколу засідання Ради) було 

надіслано на адресу РАКУ. 

 

Також, 15.01.2021 року на засіданні РАКВО було достроково припинено 

повноваження Секретаря Ради Белінської Наталії Олександрівни та обрано Секретарем 

Ради  Слободяна Василя Миколайовича на термін до завершення строку повноважень 

Ради арбітражних керуючих Вінницької області. 

 

 

На засіданні РАКВО, яке відбулось 08.02.2021 року, до порядку денного було 

включено питання: 

1. Щодо скликання з’їзду арбітражних керуючих Вінницької області. 

2. Щодо звернення до ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ з 

проханням розмістити на офіційному веб-сайті Суду інформацію щодо 

арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться 

у Вінницькій області. 

 

За результатами розгляду першого питання порядку денного, враховуючи 

карантинні обмеження, запроваджені на всій території України, з метою стримання 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, на засіданні Ради, що відбулось 08.02.2021 року, було прийнято рішення 

відкласти скликання та проведення з’їзду арбітражних керуючих Вінницької області.  

 

В подальшому, вирішення питання скликання та проведення з’їзду арбітражних 

керуючих Вінницької області неодноразово відкладалось на відповідних засіданнях 

Ради. 
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За результатами розгляду другого питання порядку денного, було прийнято 

рішення звернутись до ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ з 

проханням розмістити на офіційному веб-сайті Суду (https://vn.arbitr.gov.ua/) 

інформацію щодо арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 

знаходиться у Вінницькій області. 

З метою виконання вказаного рішення, Рада звернулась до Суду листом №09-

02/1 від 09.02.2021 року з відповідним проханням. 

Після чого, на сайті ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ за 

посиланням: https://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/gromadyanam/25/ було розміщено 

інформацію щодо арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 

знаходиться у Вінницькій області. 

 

Разом з тим, вже після розміщення Судом Інформації щодо арбітражних 

керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Вінницькій області, 

до Єдиного державного реєстру арбітражних керуючих було внесено запис про 

арбітражного керуючого Бойка Дмитра Володимировича (Свідоцтво про право на 

здійснення діяльності арбітражного керуючого №1993 від 21 грудня 2020 року), 

місцезнаходження контори (офісу) якого знаходиться у Вінницькій області. 

Крім того, деякі арбітражні керуючі змінили відомості відносно себе в Єдиному 

реєстрі арбітражних керуючих України.  

 

А тому, на прохання РАКВО (лист №13-04/1 від 13.04.2021 року) на офіційному 

веб-сайті ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (за посиланням 

https://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/gromadyanam/25/), а також на інформаційному стенді 

Суду (що знаходиться на 1-му поверсі) було розміщено актуальну Інформацію щодо 

арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у 

Вінницькій області. 

 

 

Поряд з цим, у лютому 2021 року Департаментом стратегічних розслідувань 

Національної поліції України було оприлюднено новину щодо повідомлення про 

підозру керуючому санацією Державної судноплавної компанії "Чорноморське 

морське пароплавство" арбітражному керуючому Лахненку Євгенію Миколайовичу у 

вчиненні злочину, передбаченого статтею 365-2 Кримінального Кодексу України. 

Висловлюючи своє занепокоєння ситуацією, що склалася в провадженні щодо 

арбітражного керуючого Лахненка Є.М., а саме щодо незаконного, на переконання 

Ради, притягнення його до кримінальної відповідальності та взяття під варту, у 

відповідності до рішення засідання РАКВО, що відбулось 22.02.2021 року, на адреси 

Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови 

Національної поліції України, в.о. Директора Державного бюро розслідувань, Міністра 

юстиції України, Голови Вищої ради правосуддя та Уповноваженій Верховної Ради 

України з прав людини, Радою було направлено Звернення № 22-02/1 від 22.02.2021 з 

проханням взяти під особистий контроль питання щодо дотримання чинного 

законодавства у кримінальному провадження №12013170500005977 від 06.06.2013 

року та вжити всі можливі заходи щодо захисту та поновлення порушених прав 

арбітражного керуючого Лахненка Є.М. 

У вказаному Зверненні було зауважено, що РАКВО вбачає серйозну загрозу 

незалежності професії арбітражного керуючого, створення прецеденту незаконного 
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впливу та тиску на арбітражного керуючого, а також було висловлено занепокоєння 

стосовно посягання на професійну незалежність інституту арбітражних керуючих та 

нівелювання компетенції Міністерства юстиції України. 

 

 

Зважаючи на високий ризик інфікування арбітражних керуючих коронавірусом 

SARS-CoV-2, що спричиняє гостру респіраторну хворобу COVID-19, листом № 21-04/1 

від 21.04.2021 року РАКВО зверталась до Вінницької обласної державної адміністрації 

з проханням посприяти включенню арбітражних керуючих до груп пріоритетної 

вакцинації. 

У відповідь на вказане звернення Департаментом охорони здоров'я та 

реабілітації облдержадміністрації було повідомлено, що вакцинація арбітражних 

керуючих Вінницької області здійснюватиметься відповідно до затвердженої МОЗ 

України «Дорожньої карти з вакцинації». 

 

 

30.07.2021 року Голова Ради прийняла участь у Західно-Українському форумі 

НААКУ, на якому головою РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ МІСТА КИЄВА 

Сергієм Боярчуковим було надано на розгляд присутнім Проєкт Кодексу етики та 

професійної поведінки арбітражного керуючого, розроблений робочою групою. 

 

З метою ознайомлення з вказаним Проєктом арбітражних керуючих, 

місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Вінницькій області, 02.08.2021 

року Голова Ради надіслала його в груповий чат арбітражних керуючих Вінницької 

області в Viber.  

Так, з метою обговорення, в тому числі, зазначеного Проєкту, на засідання 

РАКВО, що відбулось 09.08.2021 року, було запрошено всіх арбітражних керуючих, 

місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Вінницькій області. 

 

За результатами розгляду вказаного Проєкту, було вирішено відкласти розгляд 

питання: Щодо запропонованого головою РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

МІСТА КИЄВА Сергієм Боярчуковим Проєкту Кодексу етики та професійної 

поведінки арбітражного керуючого, як таке, що не є нагальним на цьому етапі 

професійного розвитку спільноти арбітражних керуючих. 

 

 

Також, на засіданні РАКВО, що відбулось 09.08.2021 року, розглядалось 

питання: Щодо Проекту Закону про внесення змін до Кодексу України з процедур 

банкрутства №4409 від 20 листопада 2020 року, в частині внесення змін до ст. 30 

шляхом доповнення частини шостої абзацом четвертим такого змісту: 

«При розгляді (схваленні) зборами кредиторів (у справі про 

неплатоспроможність фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у справі про 

банкрутство юридичної особи), а також при затвердженні судом звітів 

арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди 

враховуються фактичний обсяг часу, витрачений арбітражним керуючим на 

виконання обов’язків у справі, повнота дій арбітражного керуючого у відповідний 

період і їх результативність»; 
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За результатами розгляду вказаного питання було вирішено звернутись від імені 

РАКВО до РАКУ з пропозицією направити Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку звернення від імені Національної асоціації арбітражних 

керуючих України з обґрунтованим проханням вилучити абзаци 11-12 підпункту 24 

пункту 2 Проекту Закону про внесення змін до Кодексу України з процедур 

банкрутства №4409 від 20 листопада 2020 року (щодо доповнення ч.6 ст.30 Кодексу 

України з процедур банкрутства новим абзацом), а саме вилучити наступне: 

«доповнити  абзацом четвертим такого змісту: 

«При розгляді (схваленні) зборами кредиторів (у справі про 

неплатоспроможність фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у справі про 

банкрутство юридичної особи), а також при затвердженні судом звітів 

арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди 

враховуються фактичний обсяг часу, витрачений арбітражним керуючим на 

виконання обов’язків у справі, повнота дій арбітражного керуючого у відповідний 

період і їх результативність»». 

 

На виконання вказаного рішення Ради, на адресу РАКУ було направлено лист 

№06-09/1 від 06.09.2021 року 

 

 

22.10.2021 року відбулось засідання РАКУ, яке, у зв’язку із запровадженням 

карантинних заходів, було проведене у режимі відеоконференції, а всі бажаючі мали 

можливість долучитись до нього в застосунку Zoom. 

За результатами розгляду питання восьмого порядку денного вказаного 

засідання «Розгляд питань щодо визначення часу, місця проведення, формування 

порядку денного і скликання з’їзду арбітражних керуючих України» було вирішено 

провести З’їзд арбітражних керуючих України 26.11.2021 за адресою конференц-холу 

«Мercure Congress Centre» за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6, місто Київ. 

 

Після чого, на засіданні РАКВО, яке відбулось 27.10.2021 року, було визнано 

рішення РАКУ, прийняте за результатами розгляду питання восьмого порядку денного 

засідання РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ від 22.10.2021, таким, що 

порушує право кожного члена НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ бути присутнім на з’їзді арбітражних керуючих України, 

брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку 

денного з’їзду арбітражних керуючих України. 

 

В зв’язку з чим, на адресу РАКУ було направлено лист №01-11/1 від 01.11.2021 

з вимогою скасувати рішення РАКУ, прийняте за результатами розгляду питання 

восьмого порядку денного засідання РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 

від 22.10.2021 (яким вирішено провести З’їзд арбітражних керуючих України 

26.11.2021 у місті Києві). 
 

 

12.11.2021 року відбулось засідання РАКУ, на якому були розглянуті та 

відхилені звернення низки рад арбітражних керуючих регіонів (рішення регіональних 

рад, оформлені відповідними протоколами) щодо скасування та/або внесення змін до 

рішення РАКУ про призначення з’їзду арбітражних керуючих України на 26.11.2021 

року у місті Києві. 
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На тому ж засіданні РАКУ, серед іншого, було вирішено провести з’їзд 

арбітражних керуючих України 26.11.2021, а також зобов’язано в.о. голови РАКУ 

Олександра БОНДАРЧУКА забезпечити повідомлення всіх членів Асоціації про дату, 

час і місце з’їзду арбітражних керуючих України, а також, розмістити відповідну 

інформацію на вебсайті НААКУ. 

Того ж дня, на електронні пошти членів Асоціації надійшло повідомлення про 

дату, час та місце проведення з’їзду арбітражних керуючих України, а також порядок 

денний з'їзду. 

12.11.2021 року повідомлення аналогічного змісту також було розміщено на 

вебсайті НААКУ. 
 

 

На засіданні РАКВО, що відбулось 16.11.2021 року, було вирішено на підставі 

п.8.9. Статуту НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАЦІОНАЛЬНА 

АСОЦІАЦІЯ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ», зокрема, внести РАДІ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ Пропозиції щодо включення Порядку 

денного з’їзду арбітражних керуючих України, проведення якого призначено на 

26.11.2021 року, питання «Про затвердження Порядку проведення опитування 

(заочного голосування) з питань, віднесених до компетенції з’їзду арбітражних 

керуючих України». є додатком до цього Протоколу. 
 

Відповідні Пропозиції № 17-11/1 від 17.11.2021 разом з проєктом Порядку 

проведення опитування (заочного голосування) з питань, віднесених до компетенції 

з’їзду арбітражних керуючих України, було направлено на адресу РАКУ. 

Проте, в подальшому вказані Пропозиції РАКВО були відхилені РАКУ. 
 

 

На адресу РАКВО від арбітражних керуючих регіону надійшли численні 

звернення з приводу свідомого невиконання ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДПС У 

ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ судових рішень про стягнення на користь арбітражних 

керуючих основної грошової винагороди та витрат у справах про банкрутство. 

Як вбачається зі звернень арбітражних керуючих, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (орган, що 

здійснює виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є 

державний орган за бюджетною програмою щодо виконання рішень суду, що 

гарантовані державою) систематично отримуючи заяви про виконання наказів 

господарського суду, не виконує їх. Як наслідок, основна грошова винагорода та 

витрати арбітражним керуючим у справах про банкрутство не сплачуються. 
 

У зв'язку з чим, з метою виконання пріоритетних завдань РАКВО, що полягають 

в сприянні забезпеченню гарантій діяльності арбітражних керуючих та захисті 

професійних прав арбітражних керуючих, в межах власних повноважень, Рада 

звернулась до ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ та ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (звернення вих. №11-01/01 від 11.01.2022) з 

проханням: 

1. в межах компетенції посприяти в дотриманні законодавства з боку 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ та 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ під час виконання судових рішень 
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