
ПРОТОКОЛ   №3 
засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
м. Київ                      22 січня 2020 року 
 
Місце проведення засідання: 
м. Київ, вул.Іллінська, 8, під’їзд 10 
 
Розпочато о 15 годині 05 хвилин, закінчено о 16 годині 25 хвилин 
 
ПРИСУТНІ:  

1. Лукашук Микола - Голова Ради арбітражних керуючих України 
2. Бондарчук Олександр – заступник Голови Ради арбітражних керуючих України 
3. Антоненко Дмитро  - член Ради арбітражних керуючих України (присутній на засіданні 
Ради в режимі відеоконференції за допомогою Hangsouts Meet) 

4. В’язовченко Анатолій - член Ради арбітражних керуючих України 
5. Лахненко Євгеній - член Ради арбітражних керуючих України 
6. Надлонок Андрій - член Ради арбітражних керуючих України (присутній на засіданні 
Ради в режимі відеоконференції за допомогою Hangsouts Meet) 

7. Сербін Ірина - член Ради арбітражних керуючих України 
8. Сокотун Віталій Аполлінарійович - член Ради арбітражних керуючих України 

 
Відповідно до п.4.4 Положення про Раду арбітражних керуючих України, засідання є 
повноважним. 
 
СЛУХАЛИ: 

Миколу Лукашука, який привітав всіх присутніх та оголосив про відкриття третього засідання 
Ради арбітражних керуючих України. 

Микола Лукашук повідомив, що результати проведення засідання Ради арбітражних 
керуючих України фіксуються у протоколі. При цьому, відповідно до п. 14.5.3. Статуту НААКУ 
Голова Ради арбітражних керуючих України скликає та проводить засідання Ради арбітражних 
керуючих України, головує на них. Ведення протоколу Ради арбітражних керуючих України, згідно 
із п.15.4.3. Статуту НААКУ, забезпечує секретаріат.  

 
Від Миколи Лукашука надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний засідання Ради 
арбітражних керуючих України: 

1. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Черкаської 
області. 

2. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Львівської 
області. 

3. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Дніпропетровської області. 

4. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Харківської 
області. 

5. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих міста Києва. 
6. Про надання пропозицій стосовно запровадження професійного свята – Дня арбітражного 

керуючого. 
 
Виступив Андрій Надлонок, який запропонував виключити пункт 6 з Порядку денного. 
 
На голосування поставлено питання: 
Затвердження порядку денного засідання Ради арбітражних керуючих України 22.01.2020 р.: 

1. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Черкаської 
області. 

2. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Львівської 
області. 



3. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Дніпропетровської області. 

4. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Харківської 
області. 

5. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих міста Києва. 
6. Про надання пропозицій стосовно запровадження професійного свята – Дня арбітражного 

керуючого. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 7  
«ПРОТИ» - 1 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний засідання Ради арбітражних керуючих України 
22.01.2020 р.: 

1. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Черкаської 
області. 

2. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Львівської 
області. 

3. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Дніпропетровської області. 

4. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Харківської 
області. 

5. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих міста Києва. 
6. Про надання пропозицій стосовно запровадження професійного свята – Дня арбітражного 

керуючого. 
 

З питання першого порядку денного слухали: 
 
Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 

України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у Черкаській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих 
регіону. Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих 
з'їздів арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 10 арбітражними керуючими із 37, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Черкаській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Винниченка Юрія Валентиновича, Занька Миколу 
Миколайовича, Звєздічева Максима Олександровича, Пшеничного Сергія Миколайовича, 
Юдицького Олександра Вікторовича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 13 лютого 2020 року о 10.00 годині за адресою: 
м.Черкаси, вул.Хрещатик, буд.195 (адреса офісу арбітражного керуючого Занька Миколи 
Миколайовича). 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
 
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Черкаської області 13 лютого 2020 року о 
10.00 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, буд.195. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Черкаської області 13 лютого 2020 року о 10.00 
годині за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, буд.195 з наступним порядком денним: 



1. Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Черкаської області; 
2. Утворення ради арбітражних керуючих Черкаської області;  
3. Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Черкаської області; 
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних 

керуючих Черкаської області. 
Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань 
організації та проведення установчого з’їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого 
з’їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з’їзду, друку бюлетенів, 
урни для голосування, тощо в наступному складі: Винниченко Юрій Валентинович, Занько Микола 
Миколайович, Звєздічев Максим Олександрович, Пшеничний Сергій Миколайович, Юдицький 
Олександр Вікторович. 
Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Черкаської області в 
наступному складі: Винниченко Юрій Валентинович, Занько Микола Миколайович, Звєздічев 
Максим Олександрович, Пшеничний Сергій Миколайович, Юдицький Олександр Вікторович. 
Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Черкаської 
області з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. 13 лютого 2020 року. 
 

 
З питання другого порядку денного слухали: 
 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у Львівській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону. 
Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів 
арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 6 арбітражними керуючими із 51, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Львівській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Гупала Тараса Вальдемаровича, Коваля Віталія Валерійовича, 
Козія Володимира Юрійовича, Мельника Юрія Анатолійовича, Надлонка Андрія Івановича, Чорнія 
Мар’яна Володимировича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 04 лютого 2020 року об 11.00 годині за адресою: 
м.Львів, вул.Личаківська, буд.128 (приміщення господарського суду Львівської області). 

Додатково до питань порядку денного установчого з’їзду, встановлених п.9 Порядку 
проведення установчих з'їздів арбітражних керуючих регіонів, ініціаторами запропоновано 
визначення місцезнаходження офісу Ради арбітражних керуючих Львівської області та інші питання 
утворення та діяльності Ради арбітражних керуючих Львівської області. 

Також ініціаторами запропоновано 3 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії 
(заяви-згоди додаються). 
 
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Львівської області 04 лютого 2020 року об 
11.00 годині за адресою: м.Львів, вул.Личаківська, буд.128. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Львівської області 04 лютого 2020 року об 11.00 
годині за адресою: м.Львів, вул.Личаківська, буд.128 (приміщення господарського суду Львівської 
області, перший поверх, актовий зал) з наступним порядком денним: 

1. Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Львівської області; 
2. Утворення ради арбітражних керуючих Львівської області;  
3. Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Львівської області; 
4. Визначення місцезнаходження Ради арбітражних керуючих Львівської області 
5. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних 



керуючих Львівської області. 
Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань 
організації та проведення установчого з’їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого 
з’їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з’їзду, друку бюлетенів, 
урни для голосування, тощо в наступному складі: Гупало Тарас Вальдемарович, Коваль Віталій 
Валерійович, Козій Володимир Юрійович, Мельник Юрій Анатолійович, Надлонок Андрій 
Іванович, Чорній Мар’ян Володимирович. 
Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Львівської області в 
наступному складі: Надлонок Андрій Іванович, Макарова Марія Сергіївна, Гульчій Віта Богданівна, 
Лозинська Марія Анатоліївна. 
Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Львівської 
області з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 04 лютого 2020 року. 
 
З питання третього порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у Дніпропетровській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих 
регіону. Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих 
з'їздів арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 20 арбітражними керуючими із 136, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Дніпропетровській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Палкіна Андрія Юрійовича, Підлужного Василя Михайловича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 10 лютого 2020 року о 10.00 годині за адресою: 
м.Дніпро, вул.Шолом-Алейхема, буд.4/26, Культурно-діловий центр “Менора”, конференц-зал 
Троїцький, 1 поверх. 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
До вимоги додаються заяви-згоди 2-х осіб в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Дніпропетровської області 10 лютого 2020 
року о 11.00 годині за адресою: м.Дніпро, вул.Шолом-Алейхема, буд.4/26, Культурно-діловий центр 
“Менора”, конференц-зал Троїцький, 1 поверх. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Дніпропетровської області 10 лютого 2020 року 
о 11.00 годині за адресою: м.Дніпро, вул.Шолом-Алейхема, буд.4/26, Культурно-діловий центр 
“Менора”, конференц-зал Троїцький, 1 поверх з наступним порядком денним: 

1. Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області; 
2. Утворення ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області;  
3. Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Дніпропетровської області; 
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних 

керуючих Дніпропетровської області. 
Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань 
організації та проведення установчого з’їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого 
з’їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з’їзду, друку бюлетенів, 
урни для голосування, тощо в наступному складі: Палкін Андрій Юрійович, Підлужний Василь 
Михайлович. 
Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Дніпропетровської 
області в наступному складі: Палкін Андрій Юрійович, Підлужний Василь Михайлович, Іванов 
Вадим Олександрович, Хрущ Микола Сергійович. 



Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Дніпропетровської області з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 10 лютого 2020 року. 

 
З питання четвертого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України письмових вимог арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у Харківській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих 
регіону, а саме: 
- Вимога від 15.01.2020 р. Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку 

проведення установчих з'їздів арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 15 
арбітражними керуючими із 100, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у 
Харківській області. 
До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Антоненка Дмитра Олександровича, Тищенко Оксану 
Іванівну, Бріня Володимира Семеновича. 
Установчий з’їзд запропоновано провести 07 лютого 2020 року об 16.15 годин за адресою: 
м.Харків, вул.Сумська, буд.72, 2-й поверх, офісний центр Platinum Plaza. 
Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Надано пропозиції щодо 3-х осіб в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

- Вимога від 15.01.2020 р. Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку 
проведення установчих з'їздів арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 21 
арбітражним керуючим із 100, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у 
Харківській області. 
До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 

включити арбітражних керуючих: Іваненка Євгена Володимировича, Татіщева Олександра 
Євгеновича, Жулінського Володимира Борисовича, Ткаченка Олександра Анатолійовича, Шишлова 
Олександра Миколайовича, Сорокіна Михайла Івановича, Семенова Дмитра Сергійовича, 
Боднарчука Станіслава Ярославовича, Капустіна Володимира Володимировича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 05 лютого 2020 року об 10.00 годині за адресою: 
м.Харків, вул.Сумська, буд.72, 2-й поверх, офісний центр Platinum Plaza. 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
 
У зв’язку з надходженням двох пропозицій, з метою усунення конфліктних ситуацій серед 

арбітражних керуючих Харківської області, Микола Лукашук запропонував провести установчий 
з’їзд 07 лютого 2020 року та створити робочу групу з питань організації і проведення установчого 
з’їзду в кількості семи осіб, до якої включити осіб, зазначених в кожній з вимог, а саме: 

1. Антоненко Д. О. - член Ради, 
2. Тищенко О. І. - член КК, 
3. Брінь В. С. - найстарший АК регіону, який буде відкривати з'їзд, з другої вимоги: 
4. Іваненко Є. В. 
5. Ткаченко О. А. 
6. Сорокін М. І. 
7. Капустін В. В. 
 
Виступив Дмитро Антоненко, який підтримав пропозицію Миколи Лукашука та пояснив, що 

проведення установчого з’їзду в п’ятницю в другій половині дня може бути більш зручним для 
арбітражних керуючих. 

   
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Харківської області 07 лютого 2020 року об 
16.00 годині за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд.72, 2-й поверх, офісний центр Platinum Plaza. 
 Створити робочу групу з питань організації і проведення установчого з’їзду в кількості семи 
осіб, до якої включити осіб, зазначених в кожній з вимог, а саме: 
1. Антоненко Д. О. - член Ради арбітражних керуючих України, 
2. Тищенко О. І. - член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих України, 
3. Брінь В. С. - найстарший арбітражний керуючий регіону, який буде відкривати з'їзд, 



з другої вимоги: 
4. Іваненко Є. В. 
5. Ткаченко О. А. 
6. Сорокін М. І. 
7. Капустін В. В. 
 Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Харківської  
області в наступному складі: Шапка Інна Сергіївна, Кардаш Сергій Леонідович, Нікольський 
Олександр Миколайович. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Харківської області 07 лютого 2020 року об 16.00 
годині за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд.72, 2-й поверх, офісний центр Platinum Plaza з 
наступним порядком денним: 

1. Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Харківської області; 
2. Утворення ради арбітражних керуючих Харківської області;  
3. Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Харківської області; 
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних 

керуючих Харківської області. 
Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань 
організації та проведення установчого з’їзду, у тому числі: технічні засоби для здійснення реєстрації 
учасників установчого з’їзду, друку бюлетенів, урни для голосування, тощо в наступному складі: 
Антоненко Дмитро Олександрович, Тищенко Оксана Іванівна, Брінь Володимир Семенович, 
Іваненко Євген Володимирович, Ткаченко Олександр Анатолійович, Сорокін Михайло Іванович, 
Капустін Володимир Володимирович. 
Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Харківської області в 
наступному складі: Шапка Інна Сергіївна, Кардаш Сергій Леонідович, Нікольський Олександр 
Миколайович. 
Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Харківської 
області з 15 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 07 лютого 2020 року. 
 

З питання п’ятого порядку денного слухали: 
 
Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 

України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у місті Києві, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону. 
Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів 
арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 34 арбітражними керуючими із 269, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у місті Києві. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Куделю Марину Олександрівну, Комлика Іллю Сергійовича, 
Боярчукова Сергія Григоровича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 07 лютого 2020 року о 10.45 годин за адресою: 
м.Київ, вул.В.Гетьмана, буд.6, поверх 4 (Mercure Congress Centre, зала Cosmopolite Multimall). 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
У вимозі зазначено 3-х осіб в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 
Запропонував в цілому вимогу задовольнити, збільшивши запропонований час на реєстрацію 

учасників установчого з’їзду відповідно до вимог п.12 Порядку проведення установчих з'їздів 
арбітражних керуючих регіонів до 2-х годин. 
 
На голосування поставлено питання: 



Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих міста Києва 07 лютого 2020 року об 11.00 
годині за адресою: м.Київ, вул.В.Гетьмана, буд.6, поверх 4 (Mercure Congress Centre, зала 
Cosmopolite Multimall). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих міста Києва 07 лютого 2020 року об 11.00 годині 
за адресою: м.Київ, вул.В.Гетьмана, буд.6, поверх 4 (Mercure Congress Centre, зала Cosmopolite 
Multimall) з наступним порядком денним: 

1. Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих міста Києва; 
2. Утворення ради арбітражних керуючих міста Києва;  
3. Затвердження положення про раду арбітражних керуючих міста Києва; 
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних 

керуючих міста Києва. 
Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань 
організації та проведення установчого з’їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого 
з’їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з’їзду, друку бюлетенів, 
урни для голосування, тощо в наступному складі: Куделя Марина Олександрівна, Комлик Ілля 
Сергійович, Боярчуков Сергій Григорович. 
Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Дніпропетровської 
області в наступному складі: Бандуристий Руслан Сергійович, Куліченко Максим Валерійович, 
Савченко Богдан Григорович. 
Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих міста Києва з 09 
год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 07 лютого 2020 року. 
 

З питання шостого порядку денного слухали: 
 
Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Національної асоціації 

арбітражних керуючих України листа Міністерства юстиції України від 19.12.2019 року “Щодо 
встановлення професійного свята”. Цим листом НААКУ запропоновано надати пропозиції стосовно 
запровадження в Україні нового професійного свята – Дня арбітражного керуючого та, відповідно, 
дня відзначення такого свята. 

Микола Лукашук запропонував підтримати відповідну ініціативу народного депутата 
України Тарасенка Т.П. та визначити день відзначення свята в річницю проведення Установчого 
з’їзду арбітражних керуючих – 20 листопада кожного року. 

Виступив Андрій Надлонок, який зауважив, що питання встановлення професійного свята не 
на часі до вирішення багатьох проблем діяльності арбітражних керуючих, тому вважає за потрібне 
зняти питання з порядку денного. 

Микола Лукашук повідомив, що внаслідок проведення опитування серед арбітражних 
керуючих встановлено основні бажані дати відзначення свята: річниця проведення Установчого 
з’їзду арбітражних керуючих – 20 листопада; річниця прийняття Закону, яким надано визначення 
професії “Арбітражний керуючий” – 30 червня; 27 листопада – день державної реєстрації НААКУ 
як юридичної особи (день набуття членства в саморегулівній організації всіма арбітражними 
керуючими); 21 жовтня – день введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства. 
 
На голосування поставлено питання: 
Підтримка ініціативи щодо запровадження в Україні нового професійного свята – Дня арбітражного 
керуючого. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 7 
«ПРОТИ» - 1 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 



 
ВИРІШИЛИ: 
Підтримати ініціативу щодо запровадження в Україні нового професійного свята – Дня 
арбітражного керуючого.  
 
На голосування поставлено питання: 
Відкласти питання визначення дня відзначення професійного свята – Дня арбітражного керуючого 
для консультацій зі спільнотою арбітражних керуючих. Розглянути дане питання на наступному 
засіданні Ради арбітражних керуючих України.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 6 
«ПРОТИ» - 1 
«УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 
ВИРІШИЛИ: 
Відкласти питання визначення дня відзначення професійного свята – Дня арбітражного керуючого 
для консультацій зі спільнотою арбітражних керуючих. Розглянути дане питання на наступному 
засіданні Ради арбітражних керуючих України.  
 
 

Додаткових питань на розгляд засідання Ради арбітражних керуючих України запропоновано 
не було. 

У зв’язку із тим, що було розглянуто всі питання порядку денного, засідання Ради 
арбітражних керуючих України оголошується закритим. 
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