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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Національна асоціація арбітражних керуючих України (далі – Асоціація) є 
саморегулівною організацією арбітражних керуючих, тобто всеукраїнською недержавною 
некомерційною професійною організацією, яка об‘єднує всіх арбітражних керуючих 
України з метою забезпечення реалізації завдань самоврядування арбітражних керуючих, 
створена на засадах професійної належності.  
1.2. Асоціація є юридичною особою та діє через організаційні форми самоврядування 
арбітражних керуючих, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства та цим 
Статутом. 
1.3. Самоврядування арбітражних керуючих ґрунтується на принципах верховенства 
права, виборності, гласності, підзвітності, обов’язковості для виконання арбітражними 
керуючими рішень органів Асоціації, законності, аполітичності, професіоналізму, 
недискримінації, самоврядності, самофінансування, прозорості, відкритості, публічності, 
демократичності, рівноправності, незалежності, заборони втручання органів 
самоврядування в здійснення професійної діяльності арбітражних керуючих. 
1.4. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України з 
процедур банкрутства (далі – Кодекс), іншими законодавчими актами та цим Статутом. 
1.5. Найменування Асоціації арбітражних керуючих України: 

1.5.1. Повне найменування:  

українською мовою – Некомерційна професійна організація «Національна асоціація 
арбітражних керуючих України»; 

англійською мовою – Noncommercial professional organization "Ukrainian National Insolvency 
Trustee Association" 

1.5.2. Скорочене найменування:  

українською мовою – Національна асоціація арбітражних керуючих України або НААКУ;  

англійською мовою –  Ukrainian National Insolvency Trustee Association або UNITA;  
1.6. Установчим документом Асоціації є Статут, який затверджується з’їздом арбітражних 
керуючих України. 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ 

2.1. Основною метою Асоціації є об’єднання всіх арбітражних керуючих для 
забезпечення реалізації завдань самоврядування арбітражних керуючих. 
2.2. Для досягнення статутної мети Асоціація арбітражних керуючих України у 
відповідності до чинного законодавства реалізує такі завдання:  
2.2.1. сприяння розвитку інституту арбітражних керуючих; 
2.2.2. сприяння розвитку самоврядування та саморегулювання діяльності арбітражних 
керуючих, забезпечення гарантій його здійснення; 
2.2.3. забезпечення належної діяльності органів самоврядування арбітражних керуючих;  
2.2.4. створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності арбітражними 
керуючими; 
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2.2.5. сприяння в підтриманні та зростанні авторитету арбітражних керуючих в 
суспільстві, підвищенню рівня довіри до арбітражних керуючих; 
2.2.6. захист прав, свобод і законних інтересів, професійної незалежності, честі і гідності 
як кожного арбітражного керуючого, так і інституту арбітражних керуючих в цілому; 
2.2.7. підтримання високого професійного рівня арбітражних керуючих, сприяння їх 
професійній підготовці; 
2.2.8. здійснення контролю за дотриманням арбітражними керуючими Кодексу 
професійної етики арбітражного керуючого, інших нормативно-правових актів та рішень 
органів Асоціації; 
2.2.9. представництво арбітражних керуючих в Україні та поза її межами; 
2.2.10. захист прав та представництво інтересів членів Асоціації в органах державної влади, 
судах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях 
незалежно від форми власності, перед іншими юридичними та фізичними особами; 
2.2.11. сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань 
Асоціації; забезпечення співпраці з міжнародними та іноземними організаціями 
арбітражних керуючих; сприяння органам державної влади гармонізації українського 
законодавства із законодавством Європейського Союзу та його вдосконалення з 
використанням досвіду розвинених демократичних країн; 
2.2.12. підготовка та надання органам державної влади рекомендацій щодо вдосконалення 
законодавства у сфері банкрутства (неплатоспроможності); ініціювання та участь у 
розробці нормативно-правових актів, організації та проведенні експертизи проектів законів, 
програм, рішень та інших документів і нормативних актів у сфері щодо відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, діяльності арбітражних 
керуючих; 
2.2.13. сприяння в інформуванні членів Асоціації щодо діяльності Асоціації та актуальних 
питань законодавства у сфері банкрутства (неплатоспроможності); 
2.2.14. здійснення методологічної роботи та надання консультаційної підтримки членам 
Асоціації; 
2.2.15. інші завдання, що випливають зі змісту законодавства, цього Статуту, а також 
рішень з’їзду арбітражних керуючих України, Ради арбітражних керуючих України.  
2.3. Для досягнення мети діяльності та виконання завдань Асоціація, в межах 
повноважень, визначених законодавством: 
2.3.1. бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 
2.3.2. утворює та ліквідовує органи Асоціації, необхідні для реалізації функцій Асоціації; 
затверджує положення про органи Асоціації; визначає склад та компетенцію таких органів; 
2.3.3. бере участь в консультаційно-дорадчих органах державного органу з питань 
банкрутства, у допуску осіб, які виявили намір здійснювати діяльність арбітражного 
керуючого до професії, реалізації інших питань реалізації державної політики у сфері 
банкрутства (неплатоспроможності); 
2.3.4. з питань, віднесених до компетенції Асоціації, приймає обов’язкові для виконання 
арбітражними керуючими рішення (акти, положення, порядки, тощо); 
2.3.5. здійснює в порядку, передбаченому Кодексом та рішеннями Асоціації, контроль за 
діяльністю арбітражних керуючих щодо дотримання Кодексу професійної етики 
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арбітражного керуючого, Статуту та рішень Асоціації з питань, пов’язаних з діяльністю 
арбітражних керуючих; 
2.3.6. у випадках, передбачених Кодексом та рішеннями Асоціації, вирішує питання щодо 
внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до 
дисциплінарної відповідальності;  
2.3.7. бере участь у розробленні нормативно-правових актів та заходах з питань 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 
2.3.8.  готує зауваження і пропозиції до поданих до Верховної Ради України законопроектів 
у сфері формування державної політики з питань відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом; 
2.3.9. представляє арбітражних керуючих у відносинах з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими 
об’єднаннями та міжнародними організаціями; 
2.3.10. призначає чотирьох членів дисциплінарної комісії та чотирьох членів 
кваліфікаційної комісії; 
2.3.11. вносить державному органу з питань банкрутства пропозиції щодо кандидатур 
найбільш досвідчених та висококваліфікованих арбітражних керуючих для їх участі в 
заходах контролю за діяльністю арбітражних керуючих, які здійснюються державним 
органом з питань банкрутства; 
2.3.12. захищає професійні права арбітражних керуючих; забезпечує, в межах, визначених 
законодавством, представництво та захист арбітражних керуючих у судах та кримінальних 
провадженнях; 
2.3.13. забезпечує високий професійний рівень та розвиток професії арбітражних керуючих; 
2.3.14. забезпечує престижність професії арбітражних керуючих; 
2.3.15. організовує перевірку оприлюдненої інформації, що принижує честь і гідність, 
ділову репутацію арбітражних керуючих, у разі її недостовірності вживає заходів для її 
спростування; 
2.3.16. надає консультації, а також готує методичні рекомендації з питань професійної 
етики арбітражних керуючих та застосування прогресивних практик; 
2.3.17. здійснює інформування суспільства про практику та проблемні питання у 
процедурах відновлення платоспроможності; 
2.3.18. організовує та проводить форуми, конгреси, семінари, конференції, наради, «круглі 
столи», тренінги, презентації, інші заходи з питань діяльності Асоціації;  
2.3.19.  збирає, узагальнює та аналізує статистичну та іншу інформацію у сфері банкрутства 
(неплатоспроможності); розробляє та впроваджує стандарти інформаційного обміну між 
Асоціацією, її членами та іншими особами;  
2.3.20. здійснює інші повноваження відповідно до Кодексу та Статуту. 
 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ 
3.1. Асоціація з дня її державної реєстрації є юридичною особою, діє через організаційні 
форми самоврядування арбітражних керуючих, передбачені Кодексом та цим Статутом. 
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3.2. Асоціація створюється з’їздом арбітражних керуючих України та не може бути 
реорганізована. Асоціація арбітражних керуючих України може бути ліквідована лише на 
підставі закону. 
3.3. Асоціація є неприбутковою організацією та здійснює діяльність без мети отримання 
прибутку. 
3.4. Асоціація має самостійний баланс, може мати відокремлене майно, рахунки в 
банківських установах, у тому числі валютні, володіти та розпоряджатись майном, 
майновими та немайновими правами, має печатку, штампи, символіку. 
3.5. Асоціація не несе відповідальності за майновими зобов'язаннями своїх членів. Члени 
Асоціації не несуть відповідальності за майновими зобов’язаннями Асоціації. 
3.6. Асоціація має право в межах, що не суперечать Статуту та законодавству: 
3.6.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати 
майнових і немайнових прав та нести обов'язки, вчиняти правочини, укладати угоди, які 
необхідні для досягнення мети діяльності Асоціації; 
3.6.2. брати участь в судочинстві в якості учасника; 
3.6.3.  від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти 
та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що 
порушують права та інтереси Асоціації та (або) її членів; 
3.6.4. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації̈ своєї мети і завдань;  
3.6.5.  наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод; 
3.6.6.  набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх 
статутних завдань в порядку, визначеному законодавством; 
3.6.7.  отримувати фінансування за рахунок членських внесків та інших джерел не 
заборонених законом; 
3.6.8.  засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) 
організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, 
а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням 
України та цьому Статуту; 
3.6.9. засновувати засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, 
бюлетені тощо);  
3.6.10. бути засновником (учасником) юридичних осіб, у тому числі тих, які мають на меті 
одержання прибутку; 
3.6.11. створювати, з урахуванням законодавства про захист персональних даних, 
інформаційні бази даних для потреб своїх членів та інших зацікавлених осіб;  
3.6.12. мати інші права, передбачені законами України. 
3.7. Асоціація не має права: 
3.7.1. самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. 
Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності 
госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що 
створені Асоціацією, використовуються виключно на виконання статутних завдань 
Асоціації і не можуть розподілятися між членами організації; 
3.7.2. обмежувати можливості своїх членів щодо здійснення законної професійної 
діяльності; 
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3.7.3. координувати діяльність своїх членів будь-яким способом, який порушує 
законодавство про захист економічної конкуренції; 
3.7.4. провадити діяльність, не пов'язану з метою створення Асоціації, визначеної  цим 
Статутом; 
3.7.5. здійснювати діяльність  і вчиняти  дії,  що  призводять  до  виникнення  або 
створюють загрозу виникнення конфлікту інтересів Асоціації з інтересами її членів. 
Посадова особа Асоціації,  будь-яка інша фізична особа,  яка діє на підставі трудового 
договору чи цивільно-правового договору з Асоціацією, повинна забезпечувати передусім 
досягнення мети, реалізацію завдань, задоволення інтересу Асоціації та не повинна 
використовувати можливості, пов’язані з реалізацією наданих повноважень, виконанням 
покладених на неї обов’язків, всупереч меті, завданням, законним інтересам Асоціації. 
 

4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ 
4.1. Умови і порядок набуття членства у Асоціації визначається Кодексом та цим 
Статутом. 
З моменту державної реєстрації Асоціації її членами стають усі арбітражні керуючі, 
інформація про яких внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. 
Згода арбітражного керуючого на набуття членства Асоціації арбітражних керуючих 
України не потребується. 
Інші арбітражні керуючі стають членами Асоціації з дня внесення інформації про них до 
Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. 
4.2. Брати участь в роботі органів Асоціації, обирати та бути обраним до їх складу мають 
право лише члени Асоціації - арбітражні керуючі, інформація про яких внесена до Єдиного 
реєстру арбітражних керуючих України та діяльність яких не припинена чи членство яких 
в Асоціації не зупинене. 
4.3. Членство арбітражного керуючого в Асоціації припиняється з дня внесення до 
Єдиного реєстру арбітражних керуючих України запису про припинення діяльності 
арбітражного керуючого. 
4.4. Членство в Асоціації зупиняється на період тимчасового зупинення права на 
здійснення діяльності арбітражного керуючого на термін, що перевищує 90 днів.   
4.5. Член Асоціації зобов’язаний сплачувати членські внески Асоціації. 
Порядок та розмір сплати членами Асоціації членських внесків встановлюється в 
положенні Асоціації про членські внески, яке затверджується з’їздом арбітражних 
керуючих України. 
Встановлення Асоціацією інших обов’язкових внесків, не передбачених Кодексом, 
забороняється. 
 

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ  
5.1. Члени Асоціації у порядку, передбаченому Кодексом та цим Статутом, мають право: 
5.1.1.  брати участь в управлінні Асоціацією; 
5.1.2.  обирати та бути обраними до органів Асоціації; 



7 
 

 

5.1.3.  брати участь у роботі органів Асоціації з метою виконання статутних завдань 
Асоціації, ініціювати створення таких органів; право участі в управлінні Асоціацією та 
роботі органів Асоціації не може бути делеговано членом Асоціації іншій особі; 
5.1.4.  отримувати методичну та організаційну допомогу у професійній діяльності; брати 
участь у семінарах, науково-практичних конференціях, інших заходах, які організовуються 
та проводяться Асоціацією; 
5.1.5.  вимагати розгляду органами Асоціації будь-яких питань, віднесених до їх 
компетенції, вносити на їх розгляд пропозиції; 
5.1.6.  отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації; з метою 
отримання інформації та (або) документації член Асоціації звертається до органу Асоціації 
із письмовим запитом, відповідь на який має бути надано протягом десяти робочих днів з 
моменту отримання такого запиту. У разі якщо запит стосується надання значного обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду 
запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого 
продовження, про що член Асоціації письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих 
днів з дня отримання запиту; 
5.1.7.  отримувати від Асоціації допомогу в захисті своїх професійних прав та законних 
інтересів; 
5.1.8.  користуватись іншими правами, передбаченими Кодексом, законодавством, цим 
Статутом, а також рішеннями Асоціації. 
5.2. Члени Асоціації арбітражних керуючих України зобов'язані: 
5.2.1.   дотримуватись Кодексу професійної етики арбітражного керуючого; 
5.2.2.  дотримуватись Статуту та виконувати рішення Асоціації; 
5.2.3.  своєчасно сплачувати членські внески; 
5.2.4.  у разі обрання (включення) до складу органів Асоціації - брати участь в їх роботі; 
5.2.5.  під час роботи в органах Асоціації вживати заходів до недопущення будь-якої 
можливості виникнення конфлікту інтересів; 
5.2.6.  не використовувати статус та посаду в органах Асоціації на шкоду інтересам інших 
арбітражних керуючих та (або) з метою отримання неправомірної вигоди, та (або) під час 
здійснення професійної діяльності арбітражного керуючого, та (або) інших особистих 
цілях; 
5.2.7.  надавати інформацію органам Асоціації в порядку, визначеному Кодексом та 
рішеннями Асоціації; 
5.2.8.  нести інші обов'язки, передбачені законодавством. 
 

6. ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ 
6.1. Систему органів самоврядування арбітражних керуючих складають: Асоціація та її 
регіональні органи. 
6.2. Органами Асоціації є: 
6.2.1. з’їзд арбітражних керуючих України; 
6.2.2. Рада арбітражних керуючих України; 
6.2.3. Голова Ради арбітражних керуючих України; 
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6.2.4. ревізійна комісія; 
6.2.5. з’їзд арбітражних керуючих регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст 
Києва та Севастополя); 
6.2.6. рада арбітражних керуючих регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст 
Києва та Севастополя); 
6.2.7. голова ради арбітражних керуючих регіону. 
6.3. Ради арбітражних керуючих регіону, як регіональні органи Асоціації, утворюються 
як відокремлені підрозділи Асоціації та діють на підставі положення про такі органи. 
6.4. Асоціація може утворювати інші (постійні чи тимчасові) органи Асоціації, необхідні 
для виконання повноважень, визначених Кодексом та цим Статутом. 
6.5. Інші органи Асоціації утворюються Радою арбітражних керуючих України як 
структурні підрозділи або консультативно-дорадчі органи Асоціації та діють на підставі 
положень, які затверджуються Радою арбітражних керуючих України. 
6.6. Рада арбітражних керуючих регіону може утворювати допоміжні, консультативні та 
інші органи в межах кошторису відповідного регіонального органу Асоціації. 

 
7. ЗꞌЇЗД АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 

7.1. Вищим органом самоврядування арбітражних керуючих є з’їзд арбітражних 
керуючих України. 
7.2. Кожен член Асоціації має право 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. 
7.3. З’їзд арбітражних керуючих України: 
7.3.1. утворює Раду арбітражних керуючих України;  
7.3.2. обирає членів Ради арбітражних керуючих України, достроково відкликає їх з посад; 
7.3.3. обирає Голову та заступника Голови Ради арбітражних керуючих України, 
достроково відкликає їх з посад; 
7.3.4. достроково припиняє повноваження членів органів Асоціації; 
7.3.5. затверджує статут Асоціації та вносить зміни до нього; 
7.3.6. затверджує Кодекс професійної етики арбітражного керуючого; 
7.3.7. утворює ревізійну комісію; 
7.3.8. призначає чотирьох членів кваліфікаційної комісії, достроково припиняє їх 
повноваження; 
7.3.9. призначає чотирьох членів дисциплінарної комісії, достроково припиняє їх 
повноваження; 
7.3.10. затверджує Положення про Раду арбітражних керуючих України; 
7.3.11. затверджує Положення про ревізійну комісію; 
7.3.12. розглядає та затверджує звіти Ради арбітражних керуючих України та висновки 
ревізійної комісії; 
7.3.13. затверджує кошториси Асоціації, її органів, а також звіти про їх виконання; 
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7.3.14. встановлює розмір та порядок сплати членських внесків Асоціації; затверджує 
положення про членські внески; 
7.3.15. приймає обов’язкові до виконання членами та органами Асоціації рішення (у тому 
числі акти, положення, порядки, тощо), контролює їх виконання; 
7.3.16. здійснює інші повноваження відповідно до Кодексу та цього Статуту. 
7.4. З’їзд арбітражних керуючих України може вирішувати будь-які питання діяльності 
Асоціації, у тому числі ті, що віднесені Кодексом, Статутом чи іншими рішенням Асоціації 
до компетенції інших органів Асоціації. 
7.5. З’їзд арбітражних керуючих України може делегувати окремі повноваження Раді 
арбітражних керуючих України або іншим органам Асоціації. 
 

8. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ З’ЇЗДУ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРЇАНИ 
8.1. З’їзд арбітражних керуючих України скликається Радою арбітражних керуючих 
України за необхідності, але не рідше одного разу на два роки. 
8.2. Рада арбітражних керуючих України зобов’язана скликати з’їзд арбітражних 
керуючих України також на вимогу: 
8.2.1. державного органу з питань банкрутства; 
8.2.2. не менше 10 відсотків загальної кількості членів Асоціації; 
8.2.3. не менше однієї третини рад арбітражних керуючих регіонів. 
8.3. Вимога про скликання з’їзду арбітражних керуючих України подається Раді 
арбітражних керуючих України в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку 
денного з’їзду. У разі скликання з’їзду арбітражних керуючих України на вимогу членів 
Асоціації чи рад арбітражних керуючих регіонів така вимога повинна також містити 
підписи членів Асоціації чи уповноважених осіб рад арбітражних керуючих регіонів.  
8.4. Рада арбітражних керуючих України зобов’язана скликати та організувати 
проведення з’їзду арбітражних керуючих України протягом 30 днів з дня отримання вимоги 
про скликання з’їзду арбітражних керуючих України (дня, коли Рада арбітражних керуючих 
України мала отримати вимогу).  
8.5. Про день, час і місце початку роботи з’їзду арбітражних керуючих України та про 
питання порядку денного, Рада арбітражних керуючих України повідомляє всіх членів 
Асоціації не пізніше як за 14 днів до дня початку роботи з’їзду, а також розміщує відповідну 
інформацію на веб-сайті Асоціації. 
8.6. Повідомлення про проведення з’їзду арбітражних керуючих України повинно також 
містити інформацію про рішення Ради арбітражних керуючих України про проведення 
з’їзду арбітражних керуючих України, а якщо з’їзд арбітражних керуючих України 
проводиться на вимогу органу (-ів) чи осіб, зазначених в пункті 8.2 Статуту – також 
інформацію про таку вимогу. 
8.7. Повідомлення членів Асоціації про проведення з’їзду арбітражних керуючих 
України надсилається на адреси електронної пошти арбітражних керуючих, інформація про 
які внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. 
8.8. У разі якщо протягом 20 днів з дня, коли Рада арбітражних керуючих України 
отримала чи мала отримати вимогу про скликання з’їзду арбітражних керуючих України, 
повідомлення про скликання з’їзду арбітражних керуючих України не розміщено на веб-
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сайті Асоціації, ініціатор скликання з’їзду арбітражних керуючих України має право 
скликати з’їзд арбітражних керуючих України самостійно.  
У такому випадку обов’язки, які віднесено до компетенції Ради арбітражних керуючих 
України щодо скликання з’їзду арбітражних керуючих України, а також витрати, пов’язані 
з його проведенням покладаються на ініціатора скликання з’їзду арбітражних керуючих 
України. З’їзд скликається в порядку, визначеному в Статуті без необхідності дотримання 
обов’язку щодо розміщення інформації про проведення з’їзду на веб-сайті Асоціації. 
8.9. Члени Асоціації та (або) ради арбітражних керуючих регіону мають право не пізніше 
ніж за 5 (п’ять) днів до дати проведення з’їзду арбітражних керуючих України вносити Раді 
арбітражних керуючих України пропозиції щодо порядку денного з’їзду. Рада арбітражних 
керуючих України приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку 
денного з’їзду арбітражних керуючих України. 
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 не пізніше ніж за 5 (п’ять)  днів до дати проведення 
з’їзду арбітражних керуючих України підлягають обов’язковому включенню до порядку 
денного з’їзду. 
Рада арбітражних керуючих України, з урахуванням положень цього пункту Статуту, за 
п’ять днів до дня проведення з’їзду арбітражних керуючих України повідомляє кожного 
учасника Асоціації про остаточний порядок денний з’їзду арбітражних керуючих України 
та розміщує його на веб-сайті Асоціації. 
Якщо до порядку денного з’їзду арбітражних керуючих України винесено питання про 
затвердження рішення Асоціації (акту, порядку, положення, тощо), то до такого 
повідомлення обов’язково додається проект відповідного рішення. 
 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ З’ЇЗДУ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 
9.1. З’їзд арбітражних керуючих України проводиться в місці, зазначеному в 
повідомленні членів Асоціації про проведення з’їзду арбітражних керуючих України. 
9.2. Член Асоціації не має права доручати іншому члену Асоціації брати участь в з’їзді 
арбітражних керуючих України та голосувати з питань порядку денного з’їзду. 
9.3. Учасники Асоціації перед початком проведення з’їзду арбітражних керуючих 
України зобов’язані зареєструватись. Проведення реєстрації забезпечується Радою 
арбітражних України.  
Реєстрація здійснюється за посвідченням арбітражного керуючого або іншого документа, 
який відповідно до законодавства посвідчує особу. Кожному зареєстрованому учаснику 
з’їзду арбітражних керуючих України видається мандат. 
На реєстрацію учасників з’їзду арбітражних керуючих України відводиться не менше однієї 
години. 
9.4. З’їзд арбітражних керуючих України вважається повноважним, якщо на участь в 
ньому зареєструвалось на менше 10 відсотків членів Асоціації.  
9.5. З’їзд арбітражних керуючих України відкриває Голова Ради арбітражних керуючих 
України, а за його відсутності – його заступник. 
9.6. На початку з’їзду арбітражних керуючих України з числа учасників з’їзду 
обирається Головуючий, Секретар та лічильна комісія, у складі 2 осіб на кожних 100 членів 
Асоціації, які беруть участь в з’їзді.  
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9.7. Головуючий на з’їзді: веде з’їзд, оголошує питання порядку денного, забезпечує 
обговорення питань порядку денного, встановлює регламент та надає слово для виступу 
членам Асоціації та запрошеним особам, оголошує голосування з питань порядку денного, 
оголошує результати відкритого голосування, оголошує протокол лічильної комісії про 
результати таємного голосування, оголошує прийняті рішення, забезпечує порядок під час 
з’їзду. 
9.8.  Секретар веде протокол з’їзду арбітражних керуючих України, у якому фіксується 
хід проведення з’їзду, прийняті рішення та підсумки голосування по кожному з питань 
порядку денного.  
9.9. Лічильна комісія обирає з членів голову лічильної комісії. Лічильна комісія 
забезпечує проведення голосування на з’їзді арбітражних керуючих України, здійснює 
підрахунок голосів та складає протокол про результати таємного голосування. 
9.10. Під час проведення з’їзду не допускається внесення змін до порядку денного з’їзду, 
оприлюдненого в повідомленні про проведення з’їзду арбітражних керуючих України. 
Також, не допускається прийняття з’їздом арбітражних керуючих України рішень з питань 
не включених до порядку денного та з питань порядку денного, які не передбачають 
прийняття відповідних рішень: різне, обговорення, тощо. 
9.11. Протокол з’їзду арбітражних керуючих України підписується Головуючим та 
Секретарем з’їзду. Учасники з’їзду, які не згодні з прийнятими рішеннями, мають право 
викласти окрему думку, яка додається до протоколу з’їзду. Після завершення з’їзду 
протокол разом з усіма документами передається на зберігання Раді арбітражних керуючих 
України. 
9.12. На засіданні з’їзду арбітражних керуючих України мають право бути присутніми 
представники органів Асоціації, представники державного органу з питань банкрутства, 
громадських організацій та засобів масової інформації, та інші особи, запрошені Радою 
арбітражних керуючих України. 
 

10. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З’ЇЗДОМ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРЇАНИ 
10.1. Рішення з’їзду арбітражних керуючих України приймаються на з’їзді відкритим або 
таємним голосуванням. З’їзд арбітражних керуючих України також може приймати 
рішення шляхом опитування (заочного голосування). 
10.2. Шляхом таємного голосування на з’їзді арбітражних керуючих України 
приймаються рішення щодо обрання (призначення) та дострокового припинення 
повноважень (відкликання з посад): 
10.2.1. Голови Ради арбітражних керуючих України та його заступник; 
10.2.2. персонального складу Ради арбітражних керуючих України; 
10.2.3. членів дисциплінарної та кваліфікаційної комісій; 
10.2.4. персонального складу ревізійної комісії; 
10.2.5. персонального складу інших органів Асоціації. 
10.3. Інші рішення на з’їзді арбітражних керуючих України приймаються, якщо інше 
рішення не прийнято з’їздом – шляхом відкритого голосування. 
10.4. Рішення з’їзду арбітражних керуючих України, якщо інше не встановлено цим 
Статутом, приймаються більшістю голосів учасників з’їзду, зареєстрованих в 
установленому порядку. 
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11. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З’ЇЗДОМ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРЇАНИ 

ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ (ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ) 
11.1. Рішення з’їзду арбітражних керуючих України може бути прийнято шляхом 
опитування (заочного голосування).  
11.2. Проведення опитування (заочного голосування) здійснюється в мережі Інтернет. 
Порядок проведення опитування (заочного голосування) затверджується з’їздом 
арбітражних керуючих України. 
11.3. Рішення про проведення опитування (заочного голосування) приймається Радою 
арбітражних керуючих України за власною ініціативою або на вимогу органу (-ів) чи осіб, 
які відповідно до Статуту мають право вимагати скликання з’їзду арбітражних керуючих 
України. 
11.4. Члени Асоціації беруть участь в опитуванні (заочному голосуванні) особисто. 
11.5. Опитування (заочне голосування) вважається таким, що відбулось, якщо в ньому 
взяло участь понад 10 відсотків членів Асоціації.  
Якщо інше не передбачено Статутом, рішення з’їзду арбітражних керуючих України 
шляхом опитування (заочного голосування) вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало більшість членів Асоціації, які взяли участь в опитуванні (заочному 
голосуванні). 
 

12. ОБРАННЯ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ З’ЇЗДОМ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 
УКРАЇНИ  

12.1. Порядок обрання членів виборних органів Асоціації визначається Радою арбітражних 
керуючих України з урахуванням цього Статуту. 
12.2. Вибори Голови та заступника Голови ради арбітражних керуючих України, членів 
Ради арбітражних керуючих України, членів дисциплінарної та кваліфікаційної комісій та 
ревізійної комісії (далі – виборні органи) проводяться в останній місяць другого року 
повноважень відповідного виборного органу. 
12.3. У разі дострокового припинення повноважень (відкликання з посади) окремого члена 
виборного органу проводяться позачергові вибори нового члена такого органу замість 
члена, повноваження якого припинено (відкликано з посади). Такий член виборного органу 
обирається на термін до завершення строку повноважень відповідного виборного органу. 
12.4. У разі дострокового припинення повноважень (відкликання з посади) всього складу 
виборного органу проводяться вибори такого виборного органу на весь термін повноважень 
цього органу. 
12.5. Кандидатури на посади членів виборних органів Асоціації можуть бути висунені 
будь-яким членом чи органом Асоціації, а також членом Асоціації шляхом самовисування. 
На посаду Голови, заступника Голови та членів Ради арбітражних керуючих України, 
членів ревізійної комісії Асоціації може бути обрано лише членів Асоціації. 
12.6. Члени дисциплінарної та кваліфікаційної комісії призначаються з’їздом арбітражних 
керуючих України строком на два роки з числа членів Асоціації. Одна й та сама особа не 
може бути призначена членом дисциплінарної або кваліфікаційної комісій більше ніж два 
строки поспіль.  
Члени дисциплінарної та кваліфікаційної комісії не можуть бути обрані до складу інших 
органів Асоціації. Член Асоціації, який призначений членом дисциплінарної або 
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кваліфікаційної комісій та обраний до складу іншого органу Асоціації зобов’язаний скласти 
одне з повноважень. 
Забороняється вплив в будь-який спосіб, не передбачений Кодексом та (або) Статутом на 
членів дисциплінарної та кваліфікаційної комісій. 
12.7. Процес висунення кандидатів розпочинається з дня оприлюднення на веб-сайті 
Асоціації повідомлення про проведення з’їзду арбітражних керуючих України, в порядок 
денного якого включено питання про обрання членів виборних органів або повідомлення 
про прийняття рішення з’їздом арбітражних керуючих про обрання членів виборних органів 
шляхом опитування (заочного голосування) та завершується в день, що передує дню 
проведення з’їзду арбітражних керуючих, у тому числі шляхом опитування (заочного 
голосування). 
12.8. Кандидат на посаду члена виборного органу Асоціації подає в Раду арбітражних 
керуючих України заяву кандидата про висування (у випадку самовисування) чи згоду 
кандидата балотуватись (у разі висунення кандидата іншим членом або органом Асоціації), 
а також автобіографію та мотиваційний лист кандидата (крім кандидатів на посади членів 
ревізійної комісії). 
Особа, яка подала Раді арбітражних керуючих України документи, передбачені в цьому 
пункті Статуту вважається кандидатом на посаду члена виборчого органу Асоціації з 
моменту подання документів. Інформація про кожного кандидата на посаду члена 
виборного органу Асоціації, у тому числі автобіографія та мотиваційний лист розміщується 
Радою арбітражних керуючих України на веб-сайті Асоціації в день отримання документів 
від кандидата. 
12.9. Інформація про кожного кандидата на посаду у виборному органі Асоціації 
включається у виборчий бюлетень для голосування на з’їзді арбітражних керуючих України 
або виборчий бюлетень для голосування з’їздом арбітражних керуючих України шляхом 
опитування (заочного голосування). Інформація у бюлетень для голосування вноситься в 
алфавітному порядку прізвищ кандидатів. 
12.10. Особливості висунення кандидатів на посади Голови та заступника Голови Ради 
арбітражних керуючих України та їх обрання: 
12.11. Інформація про кандидата на посаду Голови Ради арбітражного керуючого України 
оприлюднюється на веб-сайті Асоціації та вноситься у виборчий бюлетень. 
12.12. Кожен член Асоціації на виборах Голови Ради арбітражних керуючих України має 
один голос 
12.13. Обраним Головою Ради арбітражних керуючих України є кандидат, який набрав 
найбільшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами.  
12.14. Заступник Голови Ради арбітражних керуючих України обирається з’їздом 
арбітражних керуючих України в порядку, передбаченому цим пунктом Статуту для 
обрання Голови Ради. Обраним заступником Голови Ради арбітражних керуючих України 
є к кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами. 
12.15. Особливості обрання (призначення) членів Ради арбітражних керуючих України, 
ревізійної комісії та призначення членів дисциплінарної і кваліфікаційної комісій: 
12.16. Обрання (призначення) членів Ради арбітражних керуючих України, ревізійної 
комісії та дисциплінарної і кваліфікаційної комісій здійснюється шляхом рейтингового 
голосування. 
12.17. Кожен член Асоціації під час голосування з обрання (призначення) членів Ради 
арбітражних керуючих України, ревізійної комісії та дисциплінарної і кваліфікаційної 
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комісій має кількість голосів, яка дорівнює кількості вакантних посад, які заміщаються 
шляхом голосування у відповідному органі. 
12.18. В бюлетень для голосування включаються всі кандидати до відповідного органу. За 
одного кандидата може бути віддано лише один голос. 
12.19. 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. 
 

13. РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 
13.1. Рада арбітражних керуючих України є органом Асоціації, який здійснює функції 
самоврядування арбітражних керуючих у період між з'їздами арбітражних керуючих 
України. Повноваження Ради арбітражних керуючих України поширюється на всю 
територію України.  
13.2. Повноваження і порядок роботи Ради арбітражних керуючих України визначаються 
Кодексом, Статутом та Положенням про Раду арбітражних керуючих України, яке 
затверджується з'їздом арбітражних керуючих України.  
13.3. Рада арбітражних керуючих України підзвітна та підконтрольна з'їзду арбітражних 
керуючих України.  
13.4. Склад Ради арбітражних керуючих України становить 11 (одинадцять) членів, у томі 
числі Голова та заступник Голови Ради арбітражних керуючих України.  
13.5. Голова та заступник Голови Ради входять до складу Ради арбітражних керуючих 
України за посадою.  
13.6. Строк повноважень Ради арбітражних керуючих України становить два роки.  
13.7. Одна й та сама особа не може бути членом Ради арбітражних керуючих України 
більше ніж два строки поспіль. Відповідне обмеження не поширюється на Голову Ради в 
частині можливості обрання його членом Ради. 
13.8. Голова, заступник Голови та члени Ради арбітражних керуючих України можуть бути 
достроково відкликані з посад за рішенням з’їзду арбітражних керуючих України.  
13.9. Голова, заступник Голови та члени Ради арбітражних керуючих України не можуть 
одночасно входити до складу дисциплінарної та кваліфікаційної комісій; ревізійної комісії 
Асоціації; інших органів Асоціації, крім рад арбітражних керуючих регіону. 
13.10. Рада арбітражних керуючих України:  
13.10.1. формує порядок денний, забезпечує скликання та проведення з'їзду арбітражних 
керуючих України, у тому числі шляхом опитування (заочного голосування);  
13.10.2. затверджує порядок прийняття з’їздом арбітражних керуючих України рішень 
шляхом опитування (заочного голосування); 
13.10.3. забезпечує виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих України; 
13.10.4. вносить пропозиції з'їзду арбітражних керуючих України про розмір та порядок 
сплати членських внесків Асоціації; розробляє та подає на затвердження з’їзду арбітражних 
керуючих України положення про членські внески; здійснює контроль за сплатою членами 
Асоціації членських внесків; 



15 
 

 

13.10.5. утворює в порядку, визначеному законом регіональні органи Асоціації як 
відокремлені підрозділи Асоціації на підставі рішень, ухвалених з’їздами арбітражних 
керуючих регіону;  
13.10.6. сприяє, координує та забезпечує діяльність органів Асоціації; 
13.10.7. розробляє та передає на затвердження з’їзду арбітражних керуючих України 
кошторис Асоціації на наступний календарний рік та звіт про виконання кошторису за 
попередній рік; 
13.10.8.  організовує ведення офіційного веб-сайту Асоціації та інших інформаційних 
ресурсів; 
13.10.9. бере участь в здійснені заходів з підвищення кваліфікації арбітражних керуючих; 
13.10.10. утворює та формує органи Асоціації в тому числі комітети, науково-
консультативну раду та інші органи, які є необхідними для виконання статутних завдань 
асоціації, визначає їх повноваження, склад та порядок формування; затверджує положення 
про такі органи; 
13.10.11. затверджує порядок контролю Асоціації за діяльністю арбітражних 
керуючих; 
13.10.12. розглядає матеріали перевірок діяльності арбітражного керуючого та, у разі 
виявлення за результатами перевірки ознак дисциплінарного проступку, вирішує питання 
про внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого 
до дисциплінарної відповідальності; 
13.10.13. пропонує державному органу з питань банкрутства арбітражних керуючих 
для участі в заходах контролю, які здійснюються державним органом з питань банкрутства; 
13.10.14. організовує вжиття заходів щодо забезпечення гарантій діяльності 
арбітражних керуючих, захисту професійних прав арбітражних керуючих; 
13.10.15. організовує перевірку оприлюдненої інформації, що принижує честь і 
гідність, ділову репутацію арбітражних керуючих; 
13.10.16. надає консультації, а також готує методичні рекомендації з питань 
професійної етики арбітражних керуючих та застосування прогресивних практик; 
13.10.17. розглядає скарги на рішення, дії та бездіяльність органів Асоціації; за 
наявності підстав, скасовує рішення таких органів (крім з’їзду арбітражних керуючих 
України); 
13.10.18. затверджує типові положення про з’їзд арбітражних керуючих регіону, Раду 
арбітражних керуючих регіону; 
13.10.19. розглядає та аналізує звіти рад арбітражних керуючих регіону, надає їм 
методичні рекомендації та пропозиції щодо планування роботи регіональних органів 
Асоціації; 
13.10.20. розглядає та затверджує звіти інших органів, утворених Асоціацією (крім 
ревізійної комісії, Ради арбітражних керуючих України та регіональних органів Асоціації); 
13.10.21. приймає обов’язкові до виконання членами та органами Асоціації рішення (у 
тому числі, акти, положення, порядки, тощо) та контролює їх виконання; 
13.10.22. делегує представників Асоціації до складу робочих груп, комісій, комітетів, 
інших консультаційно-дорадчих органів, які утворюються органами державної влади;  
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13.10.23. формує офіційну позицію Асоціації щодо проектів нормативно-правових 
актів, питань у сфері формування та реалізації державної політики у сфері банкрутства 
неплатоспроможності) та інших сферах; 
13.10.24. заслуховує та погоджує звіт Голови Ради арбітражних керуючих України про 
поточну діяльність та виконання кошторису Асоціації; 
13.10.25. розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльність у сфері банкрутства (неплатоспроможності), у тому числі щодо 
захисту прав, інтересів та гарантій здійснення діяльності арбітражних керуючих; виносить 
ці проекти на розгляд відповідних органів державної влади; 
13.10.26. виконує інші повноваження відповідно до Кодексу, Статуту та рішень з'їзду 
арбітражних керуючих України. 
 

14. ГОЛОВА РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 
14.1. Голова Ради арбітражних керуючих України за посадою є Головою Асоціації. Голова 
Ради підзвітний та підконтрольний з’їзду арбітражних керуючих України. 
14.2. Голова Ради арбітражних керуючих України обирається з’їздом арбітражних 
керуючих України з числа членів Асоціації.  
Голова Ради має заступника, який обирається з’їздом арбітражних керуючих України. 
14.3. Голова Ради арбітражних керуючих України діє від імені Асоціації  без довіреності, 
вчиняє правочини від імені Асоціації, відкриває рахунки в банківських установах, 
представляє Раду та Асоціацію у відносинах з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, 
установами та організаціями, не залежно від форми власності, громадськими об’єднаннями 
та міжнародними організаціями, перед громадянами.  
14.4. До компетенції Голови Ради належить вирішення питань з управління поточною 
діяльністю Асоціації, крім питань, що належать до компетенції з’їзду арбітражних 
керуючих України та Ради арбітражних керуючих України. 
14.5. Голова Ради арбітражних керуючих України: 
14.5.1. відкриває з’їзд арбітражних керуючих України; 
14.5.2. контролює виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих України; 
14.5.3. скликає та проводить засідання Ради арбітражних керуючих України, головує на 
них; 
14.5.4. контролює виконання рішень Ради арбітражних керуючих України; 
14.5.5. реалізує інформаційну політику Асоціації; 
14.5.6. організовує ведення офіційного веб-сайту Асоціації та інших інформаційних 
ресурсів; 
14.5.7. вживає заходи щодо реалізації гарантій діяльності арбітражних керуючих, захисту 
професійних прав арбітражних керуючих; 
14.5.8. забезпечує проведення перевірки оприлюдненої інформації, що принижує честь і 
гідність, ділову репутацію арбітражних керуючих, у разі її недостовірності вживає заходів 
для її спростування; 
14.5.9. організовує ведення діловодства Ради арбітражних керуючих України; 
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14.5.10. сприяє та координує діяльність рад арбітражних керуючих регіону та інших органів 
Асоціації; 
14.5.11. забезпечує розгляд в порядку, визначеному законодавством, Статутом та 
рішеннями Асоціації звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації; 
14.5.12.  в межах компетенції видає накази, розпорядження та доручення іншим органам 
Асоціації; 
14.5.13. розпоряджається коштами і майном Асоціації відповідно до кошторису, 
затвердженого з’їздом арбітражних керуючих України та рішень Ради арбітражних 
керуючих України; 
14.5.14. організовує, забезпечує та контролює роботу Секретаріату; 
14.5.15. є керівником Асоціації як юридичної особи; 
14.5.16. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Асоціації; 
14.5.17. видає довіреності від імені Асоціації; 
14.5.18. здійснює інші повноваження, передбачені Кодексом, Статутом, положенням про 
Раду арбітражних керуючих України, рішеннями з'їзду арбітражних керуючих України та 
Ради арбітражних керуючих України. 
 

15. СЕКРЕТАРІАТ РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 
15.1. Для організаційного забезпечення діяльності Ради арбітражних керуючих України 
утворюється Секретаріат Ради арбітражних керуючих України (далі – Секретаріат).  
15.2. Секретаріат підзвітний та підконтрольний Раді арбітражних керуючих України.  
Очолює Секретаріат Виконавчий директор.  
Виконавчий директор призначається на посаду та звільняється Головою Ради. Працівники 
Секретаріату виконують свої повноваження на платній основі. Штатний розпис та умови 
оплати праці працівників Секретаріату затверджується Радою арбітражних керуючих 
України відповідно до законодавства та кошторису Асоціації. 
Працівниками Секретаріату не можуть бути арбітражні керуючі. 
15.3. Положення про Секретаріат затверджується Радою арбітражних керуючих України. 
15.4. Секретаріат здійснює організаційне, правове, консультативне, експертне, 
інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення діяльності 
Ради арбітражних керуючих України. 
15.4.1. Секретаріат забезпечує: 
15.4.2. підготовку проведення засідань Ради арбітражних керуючих України; 
15.4.3. ведення протоколів засідань Ради арбітражних керуючих України; 
15.4.4. підготовку рішень Асоціації та Ради арбітражних керуючих України; 
15.4.5. ведення діловодства Ради арбітражних керуючих України; 
15.4.6. організацію взаємовідносин Асоціації з органами державної влади та місцевого 
самоврядування, українськими та міжнародними організаціями, іншими підприємствами, 
установами та організаціями;  
15.4.7. здійснення фінансово-господарської діяльності Асоціації;  
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15.4.8. організацію виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих України, Ради та 
Голови Ради арбітражних керуючих України; 
15.4.9. організацію виконання доручень Ради та Голови Ради арбітражних керуючих 
України;  
15.4.10. організаційно-технічну та інформаційну діяльність виборчої комісії; сприяє 
діяльності виборчої комісії та виконанню її повноважень;  
15.4.11. функціонування веб-сайту Асоціації та інших інформаційних ресурсів; 
15.4.12. готує проект кошторису Асоціації. 
 

16. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 
16.1. Формою роботи Ради арбітражних керуючих України є засідання. Рішення Ради 
приймаються на засіданнях Ради або методом опитування.  
16.2. Засідання Ради арбітражних керуючих України скликаються за необхідності, але не 
рідше одного разу на два місяці.  
Засідання Ради арбітражних керуючих України скликається Головою Ради, а за його 
відсутності – заступником Голови.  
Засідання Ради арбітражних керуючих України може бути також скликане на вимогу не 
менш як однієї третини від загального складу членів Ради, ради арбітражних керуючих 
регіону, ревізійної комісії та виборчої комісії. До вимоги про скликання засідання Ради 
обов’язково додаються питання порядку денного, які виносяться ініціатором скликання на 
вирішення Ради арбітражних керуючих України. 
У разі, якщо Голова Ради арбітражних керуючих України протягом 7 днів з дня отримання 
вимоги  (дня, коли вимога мала бути отримана) не скликав засідання Ради, ініціатор 
скликання засідання Ради арбітражних керуючих України має право скликати засідання 
Ради самостійно.  
Про дату і час засідання Ради арбітражних керуючих України, а також питання порядку 
денного повідомляються члени Ради арбітражних керуючих України. Повідомлення про 
засідання Ради розміщується на веб-сайті Асоціації та надсилається кожному члену Ради 
електронною поштою. У разі скликання засідання Ради на вимогу органів чи осіб, 
визначених в цьому пункті – також і ініціатор скликання засідання Ради.  
Члени Ради арбітражних керуючих України повідомляються про засідання Ради не раніше 
ніж за 7 днів до дати проведення засідання. 
16.3. На засіданні Ради арбітражних керуючих України мають право бути присутніми 
представники органів Асоціації, члени Асоціації, представники державного органу з питань 
банкрутства, громадських організацій та засобів масової інформації, та інші особи, 
запрошені Радою арбітражних керуючих України. 
16.4. Засідання Ради арбітражних керуючих України є повноважним, якщо на ньому 
присутні більше половини членів Ради.  
16.5. Головує на засіданні Ради арбітражних керуючих України Голова Ради, а за його 
відсутності – заступник Голови. 
На засіданні Ради арбітражних керуючих України Секретаріатом ведеться протокол, яким 
фіксується хід засідання, результати голосування з питань порядку денного та прийняті 
рішення. Протокол засідання Ради підписується Головою Ради та всіма присутніми на 
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засіданні членами Ради, а також представником Секретаріату. Засідання ради може 
фіксуватись аудіовізуальними засобами. 
16.6. Члени Ради арбітражних керуючих України мають право (за умови наявності 
технічних можливостей у місці проведення засідання Ради) брати участь в засіданні ради 
дистанційно у режимі відеоконференції. Інформація про присутність такого члена Ради на 
засіданні Ради в режимі відеоконференції фіксується в протоколі засідання Ради. 
16.7. У разі необхідності оперативного прийняття рішень або за відсутності необхідності 
обговорення питань порядку денного та у інших випадках Рада арбітражних керуючих 
України має право примати рішення шляхом опитування. 
16.8. Методом опитування можуть бути прийняті рішення з усіх питань, віднесених до 
компетенції Ради арбітражних керуючих України. 
16.9. Повідомлення про проведення опитування надсилаються Секретаріатом за 
допомогою електронної пошти всім членам Ради арбітражних керуючих України. 
16.10. Організація, контроль за повідомленням всіх членів Ради арбітражних керуючих 
України та проведення опитування покладається на Виконавчого директора. 
16.11. Повідомлення про проведення опитування повинно містити наступні відомості: 
питання, винесені на опитування; дату закінчення проведення опитування; варіанти 
відповідей на кожне питання, винесене на опитування, виражені формулюваннями “за”, 
“проти” та “утримався”; матеріали, на підставі яких член Ради арбітражних керуючих 
України приймає рішення з кожного питання, винесеного на опитування.  
16.12. Про своє рішення з питань, винесених на опитування члени Правління направляють 
Секретаріату повідомлення електронною поштою.  
16.13. Відповіді, надіслані членами Ради арбітражних керуючих України після спливу  
строку, вказаного в повідомленні про проведення опитування при підрахунку голосів не 
враховуються.  
16.14. Підрахунок голосів з питань, винесених на опитування, здійснюється Секретаріатом 
на підставі відповідей членів Ради арбітражних керуючих України, надісланих 
Секретаріату. Секретаріат готує проект протоколу опитування Правління та подає його на 
підпис Голові Ради арбітражних керуючих України. Протокол опитування підписується 
Головою Ради арбітражних керуючих України та Виконавчим директором. 
16.15. Матеріали опитування, у томі числі всі відповіді членів Ради арбітражних керуючих 
України зберігаються у Секретаріаті разом з протоколами засідання Ради. 
16.16.  Рішення Ради арбітражних керуючих України, яке приймається на засіданні Ради 
або шляхом опитування, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від 
складу Ради. У разі рівного розподілу голосів – голос Голови Ради є вирішальним.  
Рішення прийняті радою арбітражних керуючих України розміщуються на веб-сайті 
Асоціації.  
 
17. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 
17.1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації та її 
органів, контролю за дотримання органами Асоціації кошторисів, утворюється та діє 
Ревізійна комісія Асоціації (далі – Ревізійна комісія). 
Ревізійна комісія підконтрольна і підзвітна з'їзду арбітражних керуючих України.  
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Членам та іншим органам Асоціації заборонено втручатись в будь-який спосіб в діяльність 
Ревізійної комісії. 
17.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються в порядку, встановленому для Голови 
та членів Ради арбітражних керуючих України. Секретар Ревізійної комісії обирається 
комісією з її складу. 
Кількість членів Ревізійної комісії визначається з'їздом арбітражних керуючих України в 
непарній кількості. 
Строк повноважень Ревізійної комісії становить на три роки.  
17.3. Голова Ревізійної комісії:  
17.3.1. скликає засідання Ревізійної комісії, визначає порядок денний та головує на 

засіданнях; 
17.3.2. доповідає висновки Ревізійної комісії з`їзду арбітражних керуючих України; 
17.3.3. оголошує з`їзду арбітражних керуючих України про рекомендації Ревізійної комісії 

з питань кошторису органів Асоціації та розміру членських внесків; 
17.3.4. бере участь у засіданнях Ради арбітражних керуючих України з питань кошторису 

органів Асоціації із правом дорадчого голосу. 
17.4. Секретар Ревізійної комісії: 
17.4.1. веде протокол засідання Ревізійної комісії.  
17.4.2. забезпечує процедуру електронного голосування; 
17.4.3. повідомляє органи Асоціації про прийняті Ревізійною комісією рішення щодо 

перевірки фінансово-господарської діяльності.  
17.4.4. виконує повноваження Голови Ревізійної комісії у разі його відсутності. 
17.5. Ревізійна комісія приймає рішення на засіданнях, які скликаються Головою Ревізійної 
комісії, не рідше двох разів на рік.  
Рішення Ревізійної комісії можуть ухвалюватися шляхом електронного голосування.  
Рішення Ревізійної комісії підписуються Головою та Секретарем Ревізійної комісії.  
17.6. Члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу ревізійної комісії 
регіону, ради арбітражних керуючих регіону та Ради арбітражних керуючих України. 
Члени Ревізійної комісії можуть отримувати винагороду за роботу в її складі у розмірі, 
встановленому з'їздом арбітражних керуючих України. 
17.7. Про проведення перевірки орган Асоціації повідомляється не пізніше, ніж за 20 днів 
до її проведення. За результатами перевірок Ревізійна комісія складає висновки, які передає 
на розгляд та затвердження з'їзду арбітражних керуючих України. 
17.8. Ревізійна комісія: 
17.8.1. визначає напрямки, обсяг та строки перевірок фінансово-господарської діяльності 

органів Асоціації та складає висновки за результатами перевірок; 
17.8.2. готує рекомендації з`їзду арбітражних керуючих України з питань кошторису 

органів Асоціації та розміру членських внесків; 
17.8.3. контролює:  

- використання коштів Асоціації; 
- контролює стан ведення бухгалтерського обліку та звітності в органах Асоціації; 
- контролює використання майна Асоціації; 
- контролює дотримання органами Асоціації кошторисів. 
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18. УСТАНОВЧИЙ З'ЇЗД АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ РЕГІОНУ  
18.1. Установчий з’їзд арбітражних керуючих регіону скликається Радою арбітражних 
керуючих України за ініціативою не менше 10 відсотків загальної кількості арбітражних 
керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні. 
18.2. Рада арбітражних керуючих України організовує та проводить з’їзд арбітражних 
керуючих регіону протягом 10 днів з дня отримання вимоги. Про проведення з’їзду 
арбітражних керуючих регіону Рада арбітражних керуючих України повідомляє кожного 
арбітражного керуючого, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у 
відповідному регіоні та розміщує повідомлення про проведення з’їзду на веб-сайті 
Асоціації та (або) власній сторінці в мережі facebook. 
18.3. Установчий з’їзд арбітражних керуючих регіону: 
18.3.1. визначає кількісний склад ради арбітражних керуючих регіону; 
18.3.2. утворює раду арбітражних керуючих регіону;  
18.3.3. затверджує положення про раду арбітражних керуючих регіону; 
18.3.4. обирає Голову, заступника Голови та персональний склад ради арбітражних 

керуючих регіону. 
18.4. Установчий з’їзд арбітражних керуючих регіону вважається повноважним, якщо на 
ньому присутні більше 10 відсотків арбітражних керуючих, місцезнаходження контори 
(офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні. 
18.5. Право голосу з питань порядку денного установчого з’їзду арбітражних керуючих 
регіону, право обирати та бути обраним мають лише члени Асоціації, місцезнаходження 
контори (офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні. 
18.6. Кандидати на посади Голови та членів ради арбітражних керуючих регіону 
висуваються на установчому з’їзді.  
Вибори Голови ради арбітражних керуючих регіону відбуваються шляхом таємного 
голосування. Обраним Головою ради арбітражних керуючих регіону є кандидат, який 
набрав найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами. 
Вибори членів ради арбітражних керуючих регіону відбуваються шляхом таємного 
рейтингового голосування з урахування положень Статуту щодо виборів членів Ради 
арбітражних керуючих України.  
Заступник Голови ради арбітражних керуючих регіону обирається на першому засіданні 
ради зі складу членів ради. 
18.7. Установчий з’їзд арбітражних керуючих регіону відкриває найстарший за віком 
арбітражний керуючий з присутніх на з’їзді, місцезнаходження контори (офісу) якого 
знаходиться у відповідному регіоні. На початку з’їзду обирається головуючий та секретар 
з’їзду. 
18.8. Рішення установчого з’їзду арбітражних керуючих регіону, крім формування складу 
ради арбітражних керуючих регіону, приймаються простим відкритим голосуванням. 
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх 
на з’їзді членів Асоціації, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у 
відповідному регіоні.  
18.9. За результатами з’їзду оформлюється протокол, який підписується головуючим і 
секретарем з’їзду. Не врегульовані цим пунктом Статуту питання проведення установчого 
з’їзду вирішуються в порядку, визначеному Статутом для проведення з’їзду арбітражних 
керуючих України. 
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19. З'ЇЗД АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ РЕГІОНУ  

19.1. З’їзд арбітражних керуючих регіону є вищим регіональним органом Асоціації. 
19.2. З’їзд арбітражних керуючих регіону скликається радою арбітражних керуючих 
регіону не рідше одного разу на рік.  
З’їзд арбітражних керуючих регіону може бути скликано також на вимогу: 

- державного органу з питань банкрутства; 

- не менше 10 відсотків загальної кількості членів Асоціації місцезнаходження контори 
(офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні; 

- Ради арбітражних керуючих України; 

- Голови Ради арбітражних керуючих України. 
19.3. Порядок скликання, проведення та прийняття рішень з’їздом арбітражних керуючих 
регіону визначається з урахуванням цього розділу та положень Статуту про з’їзд 
арбітражних керуючих України в положенні про раду арбітражних керуючих регіону. 
19.4. З’їзд арбітражних керуючих регіону вважається повноважним, якщо на ньому 
присутні більше 10 відсотків членів Асоціації, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у відповідному регіоні.  
19.5. Право голосу з питань порядку денного з’їзду арбітражних керуючих регіону, право 
обирати та бути обраним мають лише члени Асоціації, місцезнаходження контори (офісу) 
яких знаходиться у відповідному регіоні. 
19.6. На початку з’їзду арбітражних керуючих регіону, з’їзд зі свого числа обирає 
головуючого та секретаря з’їзду. 
19.7. До повноважень з’їзду арбітражних керуючих регіону належить:  
19.7.1. обрання Голови та членів ради арбітражних керуючих регіону, дострокове 
відкликання їх з посад; 
19.7.2. обрання ревізійної комісії регіону та їх дострокове відкликання з посад; 
19.7.3. схвалення кошторису ради арбітражних керуючих регіону, а також звіту про його 
виконання; 
19.7.4. розгляд та затвердження звіту ради арбітражних керуючих регіону; висновків 
ревізійної комісії регіону; 
19.7.5. організація виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих України  та Ради 
арбітражних керуючих України; 
19.7.6. внесення пропозицій Раді арбітражних керуючих України з питань діяльності 
регіональних органів Асоціації, внесення змін до рішень Асоціації та інших питань 
діяльності Асоціації; 
19.7.7. прийняття рішень обов’язкових до виконання членами Асоціації, місцезнаходження 
контори (офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні; контроль за виконанням цих 
рішень; 
19.7.8. здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу, Статуту та положення про 
раду арбітражних керуючих регіону. 
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19.8. З’їзд арбітражних керуючих регіону може вирішувати будь-які питання діяльності 
ради арбітражних керуючих регіону та членів Асоціації, місцезнаходження контри (офісу) 
яких знаходиться у відповідному регіоні. 
19.9. З’їзд арбітражних керуючих регіону приймає рішення більшістю присутніх на з’їзді 
членів Асоціації, місцезнаходження контри (офісу) яких знаходиться у відповідному 
регіоні.  
19.10. За результатами з’їзду оформлюється протокол, який підписується головуючим і 
секретарем з’їзду. Протокол повинен містити інформацію про питання порядку денного, хід 
проведення з’їзду, результати голосування по кожному питанню порядку денного і 
прийняті рішення. 
19.11. Оригінал протоколу з’їзду арбітражних керуючих регіону передається на зберігання 
в раду арбітражних керуючих регіону, а його копія надсилається Раді арбітражних 
керуючих України. 
19.12. Рішення, які приймаються з’їздом арбітражних керуючих регіону та радою 
арбітражних керуючих регіону не можуть протирічити рішенням з’їзду арбітражних 
керуючих України та Ради арбітражних керуючих України. 
 

20. РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ РЕГІОНУ  
20.1. Рада арбітражних керуючих регіону є регіональним органом Асоціації, який здійснює 
функції самоврядування арбітражних керуючих в регіоні у період між з'їздами арбітражних 
керуючих регіону.  
20.2. Повноваження і порядок роботи ради арбітражних керуючих регіону визначаються 
Кодексом, цим Статутом та положенням про раду арбітражних керуючих регіону. 
20.3. Рада арбітражних керуючих регіону підзвітна з’їзду арбітражних керуючих регіону та 
Раді арбітражних керуючих України. 
20.4. Голова ради арбітражних керуючих регіону, входить до складу ради арбітражних 
керуючих регіону та очолює її.  
20.5. Голова ради арбітражних керуючих регіону та члени ради арбітражних керуючих 
регіону обираються з’їздом арбітражних керуючих регіону з числа членів Асоціації, 
місцезнаходження контри (офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні. Кількісний 
склад ради арбітражних керуючих  регіону визначається з’їздом арбітражних керуючих 
регіону. 
Вибори Голови ради арбітражних керуючих регіону відбуваються шляхом таємного 
голосування. Обраним Головою ради арбітражних керуючих регіону є кандидат, який 
набрав найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами. 
Вибори членів ради арбітражних керуючих регіону відбувається шляхом таємного 
рейтингового голосування.  
На першому засіданні члени ради арбітражних керуючих регіону за пропозицією Голови 
ради обирають зі свого складу заступника Голови та Секретаря ради.  
20.6. Строк повноважень членів ради арбітражних керуючих регіону становить два роки. 
Одна й та сама особа не може бути Головою або членом ради арбітражних керуючих регіону 
більше ніж два строки поспіль.  
20.7. Формою роботи ради арбітражних керуючих регіону є засідання. Рішення ради 
приймаються виключно на засіданнях ради. 



24 
 

 

20.8. Засідання ради арбітражних керуючих регіону скликаються за необхідності, але не 
рідше одного разу на два місяці.  
На засіданні ради арбітражних керуючих  регіону ведеться протокол, яким фіксується хід 
засідання, результати голосування з питань порядку денного та прийняті рішення. 
Протокол засідання ради підписується Головою Ради та Секретарем. 
Оригінал протоколу засідання ради арбітражних керуючих регіону зберігається в раді 
арбітражних керуючих регіону, а його копія надсилається Раді арбітражних керуючих 
України. 
20.9. Рада арбітражних керуючих регіону: 
20.9.1. формує порядок денний, скликає та забезпечує проведення з’їзду арбітражних 
керуючих регіону; 
20.9.2. забезпечує виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих регіону, з’їзду 
арбітражних керуючих України та Ради арбітражних керуючих України; здійснює контроль 
за їх виконанням; 
20.9.3. готує кошторис ради арбітражних керуючих регіону та звіт про його виконання, 
передає їх на схвалення з’їзду арбітражних керуючих регіону;  
20.9.4. звітує перед Радою арбітражних керуючих України; 
20.9.5. сприяє забезпеченню гарантій діяльності арбітражних керуючих, захисту 
професійних прав арбітражних керуючих; 
20.9.6. утворює інші регіональні органи Асоціації, затверджує положення про такі органи; 
20.9.7. забезпечує здійснення інформаційної політики; 
20.9.8. надає територіальному органу державного органу з питань банкрутства 
кандидатури арбітражних керуючих для залучення їх під час проведення перевірок 
арбітражного керуючого; 
20.9.9. сприяє територіальному органу державного органу з питань банкрутства в 
реалізації повноважень у сфері банкрутства (неплатоспроможності); 
20.9.10. приймає участь в здійснені заходів з підготовки та підвищення кваліфікації 
арбітражних керуючих; 
20.9.11. організовує перевірку оприлюдненої інформації, що принижує честь і гідність, 
ділову репутацію арбітражних керуючих; 
20.9.12. приймає обов’язкові до виконання рішення та контролює їх виконання; 
20.9.13. розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;  
20.9.14. виконує інші повноваження відповідно до Кодексу, Статуту, рішень з’їздів 
арбітражних керуючих України, Ради арбітражних керуючих України, з'їзду арбітражних 
керуючих регіону. 
20.10. Голова ради арбітражних керуючих регіону представляє раду в органах державної 
влади регіону, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, 
незалежно від форми власності, перед громадянами. 
20.11. Голова ради арбітражних керуючих регіону: 
20.11.1. забезпечує скликання та проведення засідань ради арбітражних керуючих регіону, 
головує на них; 
20.11.2. відкриває з’їзд арбітражних керуючих регіону; 
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20.11.3. представляє арбітражних керуючих регіону; 
20.11.4. організовує та контролює виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих України, 
Ради арбітражних керуючих України, з'їзду арбітражних керуючих регіону та ради 
арбітражних керуючих регіону; 
20.11.5. вживає заходи щодо забезпечення гарантій діяльності арбітражних керуючих, 
захисту професійних і соціальних прав арбітражних керуючих; 
20.11.6. забезпечує проведення перевірки оприлюдненої інформації, що принижує честь і 
гідність, ділову репутацію арбітражних керуючих, у разі її недостовірності вживає заходів 
для її спростування; 
20.11.7. забезпечує розгляд в порядку, визначеному законодавством звернень громадян та 
запитів на отримання публічної інформації; 
20.11.8. розпоряджається коштами і майном регіонального органу Асоціації відповідно до 
кошторису; 
20.11.9. організовує і забезпечує ведення діловодства ради арбітражних керуючих регіону;  
20.11.10. вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду арбітражних керуючих 
регіону, рішеннями з’їзду арбітражних керуючих України, Ради арбітражних керуючих 
України, з'їзду арбітражних керуючих регіону, ради арбітражних керуючих регіону. 
 

21. ОБОВꞌЯЗКОВІСТЬ РІШЕНЬ АСОЦІАЦІЇ  
21.1. Рішення з'їзду арбітражних керуючих України та Ради арбітражних керуючих 
України, прийняті в порядку, визначеному Статутом та в межах законодавства, є 
обов'язковими до виконання всіма членами Асоціації. 
21.2. Рішення з’їзду та рад арбітражних керуючих регіонів є обов'язковими до виконання 
членами Асоціації, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у відповідному 
регіоні. 
21.3. Рішення регіональних органів Асоціації повинні відповідати Статуту, рішенням з'їзду 
арбітражних керуючих України та Ради арбітражних керуючих України.  
21.4. Рішення органів Асоціації набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не 
встановлено самими рішеннями. 
 

22. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСОЦІАЦІЇ. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ  
22.1.  Майно Асоціації арбітражних керуючих України складають рухоме і нерухоме 
майно, основні засоби, нематеріальні активи, грошові кошти та інше, відображені в 
установленому законом порядку в її бухгалтерському балансі. 
22.2. Асоціація арбітражних керуючих України володіє, користується та розпоряджається 
коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно законодавства. 
22.3. Асоціація може утримуватись за рахунок: 
22.3.1. членських внесків арбітражних керуючих; 
22.3.2. благодійних та інших внесків членів Асоціації, інших фізичних та юридичних 
осіб;  
22.3.3. безповоротної фінансової допомоги фізичних та юридичних осіб;  
22.3.4. інших не заборонених законом джерел. 
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22.4. Розпорядження майном Асоціації здійснюють у межах визначеної цим Статутом 
компетенції відповідні органи Асоціації. 
 

23. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ 
23.1. Асоціація здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів 
своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог 
закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, 
визначені законом. 
23.2. Фінансова звітність Асоціації щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому 
Радою арбітражних керуючих України. 
23.3. Кошторис Асоціації та звіт про його виконання є відкритим та оприлюднюється 
Радою арбітражних керуючих України на веб-сайті Асоціації. 
 

24. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ  
24.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його затвердження установчим з‘їздом 
арбітражних керуючих України та державної реєстрації. 
24.2. Зміни до статуту Асоціації вносяться виключно за рішенням з'їзду арбітражних 
керуючих України. 
24.3. Зміни до статуту Асоціації підлягають державній реєстрації у відповідності до Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань». 
 
 
Головуючий на установчому з'їзді 
арбітражних керуючих України  

І.Б. Завертайний 

 
Секретар установчого з'їзду 

арбітражних керуючих України 

 
А.М. В’язовченко 

 


