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ПРИСУТНІ в режимі відеоконференції за допомогою програми  Zoom Cloud Meetings:  

1. Лукашук Микола - Голова Ради арбітражних керуючих України 
2. Бондарчук Олександр – заступник Голови Ради арбітражних керуючих України 
3. В’язовченко Анатолій - член Ради арбітражних керуючих України 
4. Віскунов Олександр - член Ради арбітражних керуючих України 
5. Донков Сергій  - член Ради арбітражних керуючих України 
6. Лахненко Євгеній - член Ради арбітражних керуючих України 
7. Надлонок Андрій - 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 дев’ятого 
засідання Ради арбітражних керуючих України. Дане Засідання Ради арбітражних керуючих 
України скликано Головою Ради арбітражних керуючих України на підставі п.14.5.3, абз.2 п.16.2. 
Статуту Асоціації, абз.2 п.4.2. Положення про Раду арбітражних керуючих України.  

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, засідання проводиться у форматі 
відеоконференції за допомогою програми  Zoom Cloud Meetings. 

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. Засідання Ради фіксується аудіовізуальними засобами. 

Члени РАКУ заздалегідь повідомлені про дату і час засідання, а також про питання порядку 
денного.  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих Луганської області. 
 
З питання першого порядку денного слухали: 
 
Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Луганської області, який відбувся 
11.03.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Луганської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, прийняте 
Положення про Раду арбітражних керуючих Луганської 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. 
 
На голосування поставлено питання: 
1. Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих Луганської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Луганської області”. 
2. Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації 
арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Донецької області” Клименка 
Михайла Анатолійовича. 
 
Після обговорення ходу виконання попередніх рішень Ради арбітражних керуючих України, 
додаткових питань на розгляд засідання Ради арбітражних керуючих України запропоновано не 
було. 
Узгоджено проведення наступного засідання Ради арбітражних керуючих України у форматі 
відеоконференції на 19.06.2020 року на 11.00 годин. 
У зв’язку із тим, що було розглянуто всі питання порядку денного, засідання Ради арбітражних 
керуючих України оголошується закритим. 

 
ПІДПИСИ 

 


