
КИПРОТОКОЛ №5 
засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
м. Київ                      17 лютого 2020 року 
 
Місце ведення протоколу: 
м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.29В, прим.10 
 
Розпочато о 10 годині 00 хвилин, закінчено о 10 годині 23 хвилин 
 
ПРИСУТНІ в режимі відеоконференції за допомогою програми Hangouts Meet:  

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 
4. В’язовченко Анатолій - член Ради арбітражних керуючих України 
5. Донков Сергій  - член Ради арбітражних керуючих України 
6. Лахненко Євгеній - член Ради арбітражних керуючих України 
7. Мегеря Артур - член Ради арбітражних керуючих України 
8. Сербін Ірина - 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 п’ятого 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 в особі виконавчого директора Асоціації 
Олександра Донченка.  

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

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

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

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

4. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Сумської області. 
5. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих міста Києва. 
6. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих Харківської області. 
7. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих Черкаської області. 
8. Про надання пропозицій стосовно запровадження професійного свята – Дня арбітражного 

керуючого. 
 
На голосування поставлено питання: 
Затвердження порядку денного засідання Ради арбітражних керуючих України 17.02.2020 р.: 

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

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



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

4. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Сумської області. 
5. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих міста Києва. 
6. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих Харківської області. 
7. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих Черкаської області. 
8. Про надання пропозицій стосовно запровадження професійного свята – Дня арбітражного 

керуючого. 
 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 7 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний засідання Ради арбітражних керуючих України 
17.02.2020 р.: 

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

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

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

4. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Сумської області. 
5. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих міста Києва. 
6. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих Харківської області. 
7. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих Черкаської області. 
8. 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 Житомирській 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 11, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Житомирській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Горука Віктора Андрійовича, Кіналевського Миколу Євгеновича, 
Терещука Олександра Володимировича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 28 лютого 2020 року о 12.00 годині за адресою: 
м.Житомир, майдан Путятинський, буд.3/65, приміщення господарського суду Житомирської 
області, зал 101. 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Також ініціаторами запропоновано 2 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 



Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Житомирської області 28 лютого 2020 року 
о 12.00 годині за адресою: м.Житомир, майдан Путятинський, буд.3/65, приміщення господарського 
суду Житомирської області, зал 101. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 7  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Житомирської області 28 лютого 2020 року о 
12.00 годині за адресою: м.Житомир, майдан Путятинський, буд.3/65, приміщення господарського 
суду Житомирської області, зал 101 з наступним порядком денним: 

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

керуючих Житомирської 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: Горук Віктор Андрійович, Кіналевський Микола 
Євгенович, Терещук Олександр Володимирович. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Житомирської 
області в наступному складі: Борейко Андрій Михайлович, Горобчук Олег Степанович, Ярмола 
Ольга Юріївна. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Житомирської області з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 28 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 Київській 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 45, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Київській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Оберемка Романа Анатолійовича, Ронського Романа 
Михайловича, Нестеренка Сергія Сергійовича, Ковальчука Миколу Миколайовича, Солов’я Юрія 
Анатолійовича, Кудляка Євгена Васильовича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 28 лютого 2020 року об 11.00 годині за адресою: 
м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.73 (приміщення Міністерства юстиції України, Скляна зала). 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Також ініціаторами запропоновано 2 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області 28 лютого 2020 року об 
11.00 годин за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.73 (приміщення Міністерства юстиції 
України, Скляна зала). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 7  
«ПРОТИ» - відсутні 



«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Київської області 28 лютого 2020 року об 11.00 
годин за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.73 (приміщення Міністерства юстиції 
України, Скляна зала) з наступним порядком денним: 

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

керуючих Київської 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: Оберемко Роман Анатолійович, Ронський Роман 
Михайлович, Нестеренко Сергій Сергійович, Ковальчук Микола Миколайович, Соловей Юрій 
Анатолійович, Кудляк Євген Васильович. 
Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області в 
наступному складі: Ключинський Костянтин Леонідович, Ряба Валентина Василівна. 
Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської 
області з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 28 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 Миколаївській 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 4 арбітражними керуючими із 30, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Миколаївській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Фоменко Мілену Сергіївну, Костіна Сергія Олексійовича, Балєва 
Валентина Петровича, Лозову Олену Миколаївну. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 28 лютого 2020 року о 13.30 годині за адресою: 
м.Миколаїв, вул.Московська, буд.54А, перший поверх. 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Також ініціаторами запропоновано 2 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Миколаївської області 28 лютого 2020 року 
о 13.30 годин за адресою: м.Миколаїв, вул.Московська, буд.54А, перший поверх. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 7 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Миколаївської області 28 лютого 2020 року о 
13.30 годин за адресою: м.Миколаїв, вул.Московська, буд.54А, перший поверх з наступним 
порядком денним: 

1. Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Миколаївської області; 
2. Утворення ради арбітражних керуючих Миколаївської області;  



3. Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Миколаївської області; 
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних 

керуючих Миколаївської 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: Фоменко Мілена Сергіївна, Костін Сергій 
Олексійович, Балєв Валентин Петрович, Лозова Олена Миколаївна. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Миколаївської 
області в наступному складі: Васильєва Валерія Павлівна, Покидько Світлана Миколаївна. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Миколаївської області з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв. 28 лютого 2020 року. 

 
З питання четвертого 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 Сумській 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 4 арбітражними керуючими із 28 діючих, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Сумській області. 

До складу робочої групи з питань організації проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Чупруна Євгена Вікторовича, Солдаткіна Ігоря В’ячеславовича, 
Ушакову Наталію Олександрівну, Солдаткіна Сергія Вячеславовича.  

Установчий з’їзд запропоновано провести 28 лютого 2020 року о 12.00 годині за адресою: 
м.Суми, проспект Шевченка, буд.18/1 (приміщення господарського суду Сумської області). 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Також ініціаторами запропоновано 2 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Сумської області 28 лютого 2020 року о 
12.00 годині за адресою: м.Суми, проспект Шевченка, буд.18/1 (приміщення господарського суду 
Сумської області). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 7  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Сумської області 28 лютого 2020 року о 12.00 
годині за адресою: м.Суми, проспект Шевченка, буд.18/1 (приміщення господарського суду 
Сумської області з наступним порядком денним: 

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

керуючих Сумської 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: Чупрун Євген Вікторович, Солдаткін Ігор 
В’ячеславович, Ушакова Наталія Олександрівна, Солдаткін Сергій Вячеславович.  

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Сумської області в 
наступному складі: Солдаткін Ігор В’ячеславович, Ушакова Наталія Олександрівна. 



Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Сумської 
області з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 28 лютого 2020 року. 
 

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

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих міста Києва, який відбувся 07.02.2020 
року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих міста Києва. В 
протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, затвердженого Протоколом 
засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, прийняте Положення про 
Раду арбітражних керуючих міста Києва відповідає вимогам Типового положення про Раду 
арбітражних керуючих регіону. 

Відповідно до п. 6.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Ради 
арбітражних керуючих регіону, як регіональні органи Асоціації, утворюються як відокремлені 
підрозділи Асоціації та діють на підставі положення про такі органи.  

Відповідно до п. 13.10.5 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Рада 
арбітражних керуючих утворює в порядку, визначеному законом, регіональні органи Асоціації як 
відокремлені підрозділи Асоціації на підставі рішень, ухвалених з’їздами арбітражних керуючих 
регіону. 

Відповідно до частини 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації створення 
відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи: 1) заява про державну 
реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 2) примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про 
створення відокремленого підрозділу. 

Відповідно до Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого 
підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації 
профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, 
найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», 
«представництво») та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений 
відокремлений підрозділ. 
 
На голосування поставлено питання: 
Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих міста Києва. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 8 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих міста Києва”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих міста Києва” Боярчукова Сергія Григоровича. 
 

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

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Харківської області, який відбувся 
07.02.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Харківської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Харківської області відповідає вимогам 
Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону. 



Відповідно до п. 6.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Ради 
арбітражних керуючих регіону, як регіональні органи Асоціації, утворюються як відокремлені 
підрозділи Асоціації та діють на підставі положення про такі органи.  

Відповідно до п. 13.10.5 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Рада 
арбітражних керуючих утворює в порядку, визначеному законом, регіональні органи Асоціації як 
відокремлені підрозділи Асоціації на підставі рішень, ухвалених з’їздами арбітражних керуючих 
регіону. 

Відповідно до частини 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації створення 
відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи: 1) заява про державну 
реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 2) примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про 
створення відокремленого підрозділу. 

Відповідно до Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого 
підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації 
профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, 
найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», 
«представництво») та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений 
відокремлений підрозділ. 
 
На голосування поставлено питання: 
Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих Харківської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 8  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Харківської області”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Харківської області” Іваненка Євгена 
Володимировича. 
 

З питання сьомого порядку денного слухали: 
 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Черкаської області, який відбувся 
13.02.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Черкаської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Харківської області відповідає вимогам 
Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону. 

Відповідно до п. 6.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Ради 
арбітражних керуючих регіону, як регіональні органи Асоціації, утворюються як відокремлені 
підрозділи Асоціації та діють на підставі положення про такі органи.  

Відповідно до п. 13.10.5 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Рада 
арбітражних керуючих утворює в порядку, визначеному законом, регіональні органи Асоціації як 
відокремлені підрозділи Асоціації на підставі рішень, ухвалених з’їздами арбітражних керуючих 
регіону. 

Відповідно до частини 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації створення 
відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи: 1) заява про державну 
реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 2) примірник оригіналу 



(нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про 
створення відокремленого підрозділу. 

Відповідно до Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого 
підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації 
профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, 
найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», 
«представництво») та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений 
відокремлений підрозділ. 
 
На голосування поставлено питання: 
Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих Черкаської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 8  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Черкаської області”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Черкаської області” Ярмолінського Юрія 
Васильовича. 

 
З питання восьмого порядку денного слухали: 
 
Миколу Лукашука, який нагадав, що рішенням Ради арбітражних керуючих України від 

22.01.2020 року (протокол №3 від 22.01.2020 р.) підтримано ініціативу щодо запровадження в 
Україні нового професійного свята – Дня арбітражного керуючого. 

На виконання рішення Ради арбітражних керуючих України від 10.02.2020 року (протокол 
№4 від 10.02.2020 р.) Секретаріатом Національної асоціації арбітражних керуючих України 
проведено опитування серед арбітражних керуючих. 

Опитуванням запропоновано визначитися серед основних бажаних дат 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. До опитування включено також різко негативну відповідь щодо 
недоцільності встановлення дня святкування та поле для власного варіанта відповіді. 

Результати наступні: на верифіковані адреси електронної пошти арбітражних керуючих 
направлено 755 запрошень для участі в опитуванні, надійшла 171 відповідь (повторні відповіді не 
враховані). Довірча вірогідність опитування складає 95%, похибка вибірки – 2%. Отримано наступні 
результати: 49,4% респондентів бажаною датою відзначення свята визначили 30 червня; 26,7% 
респондентів бажаною датою відзначення свята визначили 20 листопада; інші пропоновані дати – 
по 4,1%; 15,2% респондентів відзначили про недоцільність встановлення дня святкування. 
 
На голосування поставлено питання: 
Підтримка ініціативи арбітражних керуючих України щодо визначення 30 червня як дня 
відзначення професійного свята – Дня арбітражного керуючого. Повідомлення Міністерства 
юстиції України про підтримку ініціативи щодо запровадження професійного свята. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 8  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 



ВИРІШИЛИ: 
Підтримати ініціативу арбітражних керуючих України щодо визначення 30 червня як дня 
відзначення професійного свята – Дня арбітражного керуючого. Голові Національної асоціації 
арбітражних керуючих України Миколі Лукашуку - повідомити Міністерство юстиції України про 
підтримку ініціативи щодо запровадження професійного свята. 
 

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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