
ПРОТОКОЛ №12 
засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
                       19 червня 2020 року 
 
Місце ведення протоколу: 
м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.2А, прим.16 
 
Розпочато о 11 годині 00 хвилин, закінчено о 13 годині 22 хвилин 
 
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. Антоненко Дмитро  - член Ради арбітражних керуючих України 
4. В’язовченко Анатолій - член Ради арбітражних керуючих України 
5. Віскунов Олександр - член Ради арбітражних керуючих України 
6. Донков Сергій  - член Ради арбітражних керуючих України 
7. Лахненко Євгеній - член Ради арбітражних керуючих України 
8. Мегеря Артур - член Ради арбітражних керуючих України 
9. Надлонок Андрій - член Ради арбітражних керуючих України 
10. Сербін Ірина - член Ради арбітражних керуючих України 
11. Сокотун Віталій - 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 дванадцятого 
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.  

Слухали Дмитра Антоненка, який зауважив, що повідомлення про засідання Ради 
арбітражних керуючих України було надіслано членам Ради 17.06.2020 року, що суперечить абз.6 
п.16.2 Статуту НААКУ. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Івано-

Франківської області (доповідач Лукашук М.В.) 
2. Затвердження Плану дій Національної асоціації арбітражних керуючих України на 2020-

2021 р.р. (доповідач Лукашук М.В.) 
3. Питання створення Науково-консультативної ради Національної асоціації арбітражних 

керуючих України (доповідач Лукашук М.В.) 
4. Про звернення до Національного банку України щодо заходів належної перевірки 

юридичних та фізичних осіб. (ініціатор Віскунов А.В., доповідач Лукашук М.В.) 
5. Про реалізацію статутного завдання НААКУ по захисту прав, свобод та законних інтересів 

арбітражних керуючих (доповідач Лукашук М.В.) 



6. Ініціювання проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур 
банкрутства щодо посилення гарантій незалежності арбітражного керуючого» (доповідач Лукашук 
М.В.) 

7. Обговорення Комунікаційної стратегії Національної асоціації арбітражних керуючих 
України. (доповідач Лукашук М.В.) 

8. Питання участі Національної асоціації арбітражних керуючих України у підвищенні 
кваліфікації арбітражних керуючих. (доповідач Лукашук М.В.) 

9. Про розгляд звернення Ради арбітражних керуючих Львівської області (доповідач Лукашук 
М.В.) 

10. Розгляд проекту кошторису (доповідач Донченко О.С.) 
 
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 Івано-Франківській 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 5 арбітражними керуючими з 
20, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Івано-Франківській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Ловаса Василя Олексійовича, Бігуна Романа Дмитровича. 
Кандидати до реєстраційної комісії: Сохан Володимир Євгенович, Микитюк Анатолій Іванович, 
Гунчак Ольга Олександрівна. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 03 липня 2020 року о 10.30 годин за адресою: 
м.Івано-Франківськ, вул.Євгена Коновальця, буд.35 (приміщення ПВНЗ «Університет Короля 
Данила»). 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
За пропозицією Андрія Надлонка, установчий з’їзд має відбуватися з додержанням 

карантинних обмежень і виконанням відповідних заходів. 
 
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Івано-Франківської області 03 липня 

2020 року о 10.30 годині за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Євгена Коновальця, буд.35 
(приміщення ПВНЗ «Університет Короля Данила»). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Івано-Франківської області 03 липня 2020 

року о 10.30 годин за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Євгена Коновальця, буд.35 (приміщення 
ПВНЗ «Університет Короля Данила») з наступним порядком денним: 

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

керуючих Івано-Франківської 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: Ловас Василь Олексійович, Бігун Роман 
Дмитрович. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Черкаської області 
в наступному складі: Сохан Володимир Євгенович, Микитюк Анатолій Іванович, Гунчак Ольга 
Олександрівна. 



Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Івано-
Франківської області з 09 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. 03 липня 2020 року. 

Установчий з’їзд арбітражних керуючих Івано-Франківської області має відбуватися з 
додержанням карантинних обмежень і виконанням відповідних заходів. 
 
З питання другого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який доповів про необхідність затвердження Плану дій Національної 
асоціації арбітражних керуючих України на 2020-2021 р.р.. 

Виступили члени Ради арбітражних керуючих України щодо необхідності доповнення і 
Плану дій Національної асоціації арбітражних керуючих України на 2020-2021 р.р. 

 
На голосування поставлено питання: 
Відкладення затвердження Плану дій Національної асоціації арбітражних керуючих України на 
2020-2021 р.р. до наступного засідання Ради арбітражних керуючих України, але не пізніше 
10.07.2020 р. До 03 липня 2020 року членам Ради арбітражних керуючих України надати 
доповнення і зміни до проєкту Плану дій Національної асоціації арбітражних керуючих України на 
2020-2021 р.р. Надати Радам арбітражних керуючих регіонів проєкт Плану дій Національної 
асоціації арбітражних керуючих України на 2020-2021 р.р. з можливістю надання власних змін і 
пропозицій до 03 липня 2020 року. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Відкласти затвердження Плану дій Національної асоціації арбітражних керуючих України на 2020-
2021 р.р. до наступного засідання Ради арбітражних керуючих України, але не пізніше 10.07.2020 
р.  
До 03 липня 2020 року членам Ради арбітражних керуючих України надати доповнення і зміни до 
проєкту Плану дій Національної асоціації арбітражних керуючих України на 2020-2021 р.р.  
Надати Радам арбітражних керуючих регіонів проєкт Плану дій Національної асоціації арбітражних 
керуючих України на 2020-2021 р.р. з можливістю надання власних змін і пропозицій до 03 липня 
2020 року. 

 
З питання третього порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який доповів про основні тези створення Науково-консультативної ради, як 
дорадчий орган при Асоціації: 
- утворюється на постійній основі. 
- до складу Науково-консультативної ради входять голова Науково-консультативної ради, секретар 
та інші члени Науково-консультативної ради. 
З метою формування персонального складу Науково-консультативної ради виконавчим директором 
Асоціації забезпечується: 
- організація і розсилання повідомлень-пропозицій фахівцям – науковцям, які проводили 
дослідження або мають напрацювання у сфері відносин, пов’язаних з діяльністю у сфері 
відновлення платоспроможності та банкрутства; 
-  організація прийому та розгляду пропозицій щодо кандидатур до складу Науково-
консультативної ради. 
На підставі вивчення поданих пропозицій Рада арбітражних керуючих затверджує склад Науково-
консультативної ради. 
Персональний склад Науково-консультативної ради визначається в рішенні Ради арбітражних 
керуючих України, яким створюється Науково-консультативна рада, з числа висококваліфікованих 
фахівців у різних галузях науки, які виявили бажання бути включеними до її складу та брати участь 
у її роботі.  



Членом Науково-консультативної ради може бути фахівець, який має науковий ступінь доктора 
наук, доктора філософії (кандидата наук), та прирівняних до них кваліфікаційних наукових ступенів 
згідно міжнародної класифікації, незалежно від громадянства або резидентства. 
Після створення Науково-консультативної ради включення нових членів відбувається шляхом 
прийняття відповідних рішень Радою арбітражних керуючих України. 
Голова Науково-консультативної ради обирається членами Науково-консультативної ради 
більшістю голосів. 
Секретар Науково-консультативної ради обирається членами Науково-консультативної ради 
більшістю голосів. 
До участі у заходах, що проводяться Науково-консультативною радою, можуть бути запрошені 
судді, висококваліфіковані фахівці у галузі права, спеціалісти з різних галузей знань, що не є 
членами Науково-консультативної ради. 
Науковий висновок Науково-консультативної ради має рекомендаційний характер. 
На даний час підготовлений попередній список фахівців – науковців, які проводили дослідження 
або мають напрацювання у сфері відносин, пов’язаних з діяльністю у сфері відновлення 
платоспроможності та банкрутства, з 54 осіб. Список надано членам РАКУ для ознайомлення. 
Ірина Сербін висловилась, що надісланий проєкт Положення до НКР є об’ємним та потребує 
доопрацювання. Нагадала про існування вже створеної робочої групи з числа членів РАКУ, які саме 
і мають надати на затвердження проєкт Положення про НКР. Запропонувала відкласти питання 
щодо затвердження Положення. 
Дмитро Антоненко запропонував додатково обговорити питання щодо публічності рішень НКР і 
розмежування рішень НКР та рішень РАКУ. Поставив етичне питання щодо участі суддів в НКР: 
чи згодні судді працювати в НКР, чи не є доцільним отримання їх попередньої згоди? Запропонував 
визначити граничну дату для повідомлення про попередню згоду на участь в НКР – 03.07.2020 року. 
Сергій Донков зауважив, що в процесі доопрацювання Положення про НКР може виникнути 
необхідність створення “двопалатної” НКР – як з арбітражних керуючих, так і з науковців. 
Анатолій В’язовченко відзначив, що для суддів наукова робота – одна з дозволених для суміщення. 
Запропонував надіслати проєкт Положення про НКР запрошеним особам. 
Артур Мегеря відзначив, що участь суддів бажана і пріоритетна в НКР при НААКУ. 
Євгеній Лахненко запропонував якомога більш широко висвітлити пропозицію НААКУ про участь 
в НКР. 
Андрій Надлонок запропонував направити в суди повідомлення про створення НКР. 
 
 
На голосування поставлено питання: 
Зобов’язання членів Ради арбітражних керуючих України Олександра Бондарчука, Сергія Донкова, 
Ірину Сербін до 03.07.2020 року надати доопрацьований проєкт Положення про НКР при НААКУ. 
Зобов’язання виконавчого директора Асоціації забезпечити: 
- повідомлення судам, Радам арбітражних керуючих регіонів, фахівцям – науковцям, які проводили 
дослідження або мають напрацювання у сфері відносин, пов’язаних з діяльністю у сфері 
відновлення платоспроможності та банкрутства про намір створення Науково-консультативної ради 
при НААКУ; 
- організацію прийому та розгляду пропозицій щодо кандидатур до складу Науково-
консультативної ради. 
Отримані пропозиції надати Раді арбітражних керуючих України для затвердження складу Науково-
консультативної ради. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Зобов’язати членів Ради арбітражних керуючих України Олександра Бондарчука, Сергія Донкова, 
Ірину Сербін до 03.07.2020 року надати доопрацьований проєкт Положення про НКР при НААКУ. 



Зобов’язати виконавчого директора Асоціації забезпечити: 
- повідомлення судам, Радам арбітражних керуючих регіонів, фахівцям – науковцям, які проводили 
дослідження або мають напрацювання у сфері відносин, пов’язаних з діяльністю у сфері 
відновлення платоспроможності та банкрутства про намір створення Науково-консультативної ради 
при НААКУ; 
- організацію прийому та розгляду пропозицій щодо кандидатур до складу Науково-
консультативної ради. 
Отримані пропозиції надати Раді арбітражних керуючих України для затвердження складу Науково-
консультативної ради. 
 
 
З питання четвертого порядку денного слухали: 

Олександра Віскунова, який доповів про наявність проблемного питання в роботі арбітражних 
керуючих: на даний час банками здійснюються посилені заходи належної перевірки щодо 
юридичних та фізичних осіб при відкритті/переоформленні рахунків у банківських установах. 
Частина інформації, яка витребовується банківськими установами, недоступна для керуючого 
санацією/ліквідатора. 
Микола Лукашук зазначив, що для вирішення проблеми необхідно внесення змін до Додатку 
5 «Спрощені заходи належної перевірки клієнта» до Положення про здійснення 
банками фінансового моніторингу, затвердженого  Постановою Правління Національного банку 
України від 19.05.2020  №65. 
Доповнити пункт 4 Додатку 5 «Спрощені заходи належної перевірки клієнта» до Положення про 
здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого  Постановою 
Правління Національного банку України від 19.05.2020  №65: 
«4. Під час визначення категорій клієнтів, що належать до ризик-профілів низького рівня ризику, 
банк ураховує типологічні дослідження СУО у сфері ПВК/ФТ, результати національної оцінки 
ризиків, а також рекомендації Національного банку. Такими категоріями клієнтів можуть бути, 
зокрема: 
… 
Підпунктом 12:  
юридичні особи, щодо яких застосовуються судові процедури санації боржника та ліквідація 
банкрута відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, стосовно яких у банку відсутні 
підозри щодо ВК/ФТ, діловим відносинам з якими непритаманні критерії ризиків, та фінансові 
операції яких не містять індикаторів підозрілості фінансових операцій, визначених банком; 
Підпунктом 13:  
арбітражні керуючі (керуючі реструктуризації, керуючі реалізацією) при відкритті та здійсненні 
операції за поточним (спеціальним/окремим) рахунком для проведення процедури реструктуризації 
боргів/погашення боргів боржника - фізичної особи/фізичної особи-підприємця.  
 
На голосування поставлено питання: 
Звернення до Національного Банку України щодо необхідності внесення змін до Додатку 
5 «Спрощені заходи належної перевірки клієнта» до Положення про здійснення 
банками фінансового моніторингу, затвердженого  Постановою Правління Національного банку 
України від 19.05.2020  №65. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
Звернутися до Національного Банку України щодо необхідності внесення змін до Додатку 
5 «Спрощені заходи належної перевірки клієнта» до Положення про здійснення 
банками фінансового моніторингу, затвердженого  Постановою Правління Національного банку 
України від 19.05.2020  №65. 



 
З питання п’ятого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який у зв’язку з останніми подіями щодо випадків затримання, оголошення 
підозри арбітражним керуючим повідомив про необхідність алгоритмізації виконання статутного 
завдання НААКУ по захисту прав та інтересів арбітражних керуючих України. 
Запропонував роз’яснити п.п.2.2.6, 2.3.12, 13.10.14, 14.5.7, 20.11.5 Статуту НААКУ щодо реалізації 
статутного завдання НААКУ по захисту прав та інтересів арбітражних керуючих України, 
наступним чином: 
Захист професійних прав арбітражних керуючих і забезпечення в межах, визначених 
законодавством, представництва та захисту арбітражного керуючого у судах та кримінальних 
провадженнях відповідно до п. 20.11.5 Статуту НААКУ здійснюється Головою Ради арбітражних 
керуючих регіону, в якому зареєстровано місцезнаходження контори (офісу) арбітражного 
керуючого, який потребує захисту.  
Вжиття заходів щодо забезпечення гарантій діяльності арбітражних керуючих, захисту професійних 
прав арбітражних керуючих, за місцезнаходженням контори (офісу) яких не створена відповідна 
Рада, покладається на Голову Ради арбітражних керуючих України.  
Визначити, що належними заходами щодо забезпечення гарантій діяльності арбітражних керуючих, 
захисту професійних прав арбітражних керуючих є, зокрема: 
1) виявлення випадків порушення прав та законних інтересів арбітражних керуючих України та, в 
разі підтвердження таких фактів, вжитті заходів для відновлення таких прав і інтересів шляхом 
застосування правових механізмів, передбачених діючим законодавством України; 
2) недопущення будь-якої дискримінації арбітражних керуючих порівняно з іншими суб’єктами 
незалежної професійної діяльності; 
3) надання сприяння, консультативної та методологічної допомоги арбітражним керуючим в 
реалізації інформаційних прав арбітражного керуючого; 
4) вжиття заходів у разі затримання, обрання запобіжного заходу, здійснення слідчих дій щодо 
арбітражного керуючого з метою забезпечення неупередженого розгляду їхніх справ 
компетентними та судовими органами, надання необхідної консультативної допомоги, моніторингу 
судових слухань, перевірки умов тримання арбітражних керуючих в умовах несвободи, можливості 
користування належним кваліфікованим правовим захистом тощо. 
Виступив Андрій Надлонок, який запропонував зобов’язати Ради арбітражних керуючих регіонів 
розробити конкретні власні алгоритми захисту професійних прав арбітражних керуючих і 
забезпечення в межах, визначених законодавством, представництва та захисту арбітражного 
керуючого у судах та кримінальних провадженнях. Встановити РАКР строк для надання РАКУ 
алгоритмів захисту до 03.07.2020 року. 
Олександр Бондарчук запропонував встановити для РАКР строк для надання РАКУ алгоритмів 
захисту до 10.07.2020 року. 
 
 
На голосування поставлено питання: 
Затвердження роз’яснення п.п.2.2.6, 2.3.12, 13.10.14, 14.5.7, 20.11.5 Статуту НААКУ щодо реалізації 
статутного завдання НААКУ по захисту прав та інтересів арбітражних керуючих України в 
запропонованій редакції. 
Зобов’язати Ради арбітражних керуючих регіонів розробити власні алгоритми захисту професійних 
прав арбітражних керуючих і забезпечення в межах, визначених законодавством, представництва 
та захисту арбітражного керуючого у судах та кримінальних провадженнях. Встановити для Рад 
арбітражних керуючих регіонів строк для надання Раді арбітражних керуючих України алгоритмів 
захисту до 10.07.2020 року. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 



Роз’яснити п.п.2.2.6, 2.3.12, 13.10.14, 14.5.7, 20.11.5 Статуту НААКУ щодо реалізації статутного 
завдання НААКУ по захисту прав та інтересів арбітражних керуючих України, наступним чином: 
Захист професійних прав арбітражних керуючих і забезпечення в межах, визначених 
законодавством, представництва та захисту арбітражного керуючого у судах та кримінальних 
провадженнях відповідно до п. 20.11.5 Статуту НААКУ здійснюється Головою Ради арбітражних 
керуючих регіону, в якому зареєстровано місцезнаходження контори (офісу) арбітражного 
керуючого, який потребує захисту.  
Вжиття заходів щодо забезпечення гарантій діяльності арбітражних керуючих, захисту професійних 
прав арбітражних керуючих, за місцезнаходженням контори (офісу) яких не створена відповідна 
Рада, покладається на Голову Ради арбітражних керуючих України.  
Визначити, що належними заходами щодо забезпечення гарантій діяльності арбітражних керуючих, 
захисту професійних прав арбітражних керуючих є, зокрема: 
1) виявлення випадків порушення прав та законних інтересів арбітражних керуючих України та, в 
разі підтвердження таких фактів, вжитті заходів для відновлення таких прав і інтересів шляхом 
застосування правових механізмів, передбачених діючим законодавством України; 
2) недопущення будь-якої дискримінації арбітражних керуючих порівняно з іншими суб’єктами 
незалежної професійної діяльності; 
3) надання сприяння, консультативної та методологічної допомоги арбітражним керуючим в 
реалізації інформаційних прав арбітражного керуючого; 
4) вжиття заходів у разі затримання, обрання запобіжного заходу, здійснення слідчих дій щодо 
арбітражного керуючого з метою забезпечення неупередженого розгляду їхніх справ 
компетентними та судовими органами, надання необхідної консультативної допомоги, моніторингу 
судових слухань, перевірки умов тримання арбітражних керуючих в умовах несвободи, можливості 
користування належним кваліфікованим правовим захистом тощо. 
Зобов’язати Ради арбітражних керуючих регіонів розробити власні алгоритми захисту професійних 
прав арбітражних керуючих і забезпечення в межах, визначених законодавством, представництва 
та захисту арбітражного керуючого у судах та кримінальних провадженнях. Встановити для Рад 
арбітражних керуючих регіонів строк для надання Раді арбітражних керуючих України алгоритмів 
захисту до 10.07.2020 року. 
 
З питання шостого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який запропонував ініціювати через робочу групу  при Міністерстві юстиції 
України проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства 
щодо посилення гарантій незалежності арбітражного керуючого», яким би були посилені гарантії 
незалежності арбітражного керуючого від впливу правоохоронних органів, а саме, змін до КУзПБ, 
КК, КПК. Пропонував механізми гарантій незалежності, аналогічні до встановлених 
законодавством України для адвокатів. 
 
На голосування поставлено питання: 
Звернення до робочої групи  при Міністерстві юстиції України щодо необхідності розроблення 
проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо 
посилення гарантій незалежності арбітражного керуючого», яким би були посилені гарантії 
незалежності арбітражного керуючого від впливу правоохоронних органів. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
Звернутися до робочої групи  при Міністерстві юстиції України щодо необхідності розроблення 
проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо 
посилення гарантій незалежності арбітражного керуючого», яким би були посилені гарантії 
незалежності арбітражного керуючого від впливу правоохоронних органів. 
 



З питання сьомого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який презентував Комунікаційну стратегію Національної асоціації арбітражних 
керуючих України, розроблену на виконання п.14.5.5 Статуту НААКУ, який визначає, що Голова 
Ради арбітражних керуючих України реалізує інформаційну політику Асоціації. 
Андрій Надлонок в цілому підтримав стратегію комунікацій, запропонував замінити слова 
іноземного походження в документі на українські нативні слова. 
Ірина Сербін просить відкласти питання щодо затвердження комунікаційної стратегії, і надати їй 
можливість надати зміни і пропозиції до проєкту. 
Олександр Бондарчук зауважив, що ніщо не перешкоджає прийняттю і затвердженню 
комунікаційної стратегії, нагадав, що від її прийняття залежить початок розроблення власного сайту 
НААКУ за підтримки Проєкту ЄС Право Justice. 
Анатолій В’язовченко, Сергій Донков, Євгеній Лахненко підтримали прийняття і затвердження 
комунікаційної стратегії. 
Дмитро Антоненко виступив за відкладення питання до 03.07.2020 року для надання можливості 
надати зміни і пропозиції до проєкту. 
Артур Мегеря в цілому підтримав проєкт комунікаційної стратегії, але запропонував надати 
можливість колегам до 03.07.2020 року надати можливість надати зміни і пропозиції до проєкту. 
 
На голосування поставлено питання: 
Відкладення затвердження Комунікаційної стратегії Національної асоціації арбітражних керуючих 
України до 10.07.2020 року. Члену Ради арбітражних керуючих України Ірині Сербін до 03.07.2020 
року надати зміни і пропозиції до проєкту Комунікаційної стратегії. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
Відкласти затвердження Комунікаційної стратегії Національної асоціації арбітражних керуючих 
України до 10.07.2020 року. Члену Ради арбітражних керуючих України Ірині Сербін до 03.07.2020 
року надати зміни і пропозиції до проєкту Комунікаційної стратегії. 
 
З питання восьмого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який повідомив про нагальність початку реалізації передбаченого п.5 ст.33 
КУзПБ завдання НААКУ із забезпечення високого професійного рівня та розвитку професії 
арбітражних керуючих.  
Пункт 2.2.7 Статуту НААКУ визначає, що для досягнення статутної мети Асоціація реалізовує таке 
завдання, як підтримання високого професійного рівня арбітражних керуючих, сприяння їх 
професійній підготовці. 
Відповідно до частини четвертої статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства (далі – Кодекс) 
арбітражний керуючий повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, 
встановленому державним органом з питань банкрутства.  
Порядок підвищення кваліфікації арбітражними керуючими визначено Положенням про систему 
підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, 
підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про 
банкрутство страхових організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 
13.08.2019 No 2536/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.08.2019 за No 926/33897 
(далі – Положення).  
Відповідно до ст.18 Закону України «Про освіту», курси підвищення кваліфікації є складовою 
освіти дорослих. Курси підвищення кваліфікації проводяться для набуття здобувачем освіти нових 
компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань. Частина 11 цієї статті визначає, 
що освітня діяльність з підвищення кваліфікації працівників, обов’язковість якої передбачена 
законом, провадиться закладами освіти, які мають отримати ліцензію на відповідну діяльність 
та/або акредитувати відповідні освітні програми. 



Відповідно, участь НААКУ в підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих може бути 
реалізована наступними способами: 

- Внесення змін до частини 11 Закону України «Про освіту», які передбачатимуть 
можливість провадження відповідною саморегулівною організацією освітньої діяльності з 
підвищення кваліфікації, зокрема, арбітражних керуючих, без створення відповідного 
закладу освіти. 

- Створення НААКУ власного закладу освіти (у формі юридичної особи або на правах 
відокремленого підрозділу) з наступним внесенням до переліку закладів, які проводять 
семінари з підвищення кваліфікації; 

- Внесення змін до п.5 розділу IV Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, 
які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації 
та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство 
страхових організацій, які мають передбачати:  

o Обов’язкову участь Національної асоціації арбітражних керуючих України в 
підготовці закладом освіти програми семінару з питань відновлення 
платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами; 

o Погодження Національною асоціацією арбітражних керуючих України програми 
семінару з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх 
банкрутами; 

o Залучення визначених Національною асоціацією арбітражних керуючих України 
викладачів.  

У випадку незмінності нормативної бази щодо участі Національної асоціації арбітражних керуючих 
України у підвищенні кваліфікації, модливе розширення видів і форм, за якими може бути 
підвищена кваліфікація арбітражними керуючими, серед яких, можуть бути проведення лекції, 
круглого столу, тренінгу, практичного заняття, майстер-класу, кейс-стаді тощо. Сприятиме 
підвищенню кваліфікації і має бути враховано для визнання арбітражного керуючого таким, що 
підвищив кваліфікацію, написання арбітражним керуючим наукових, науково-популярних, 
навчально-методичних статей, монографій, книг і їх опублікування в спеціалізованих виданнях, а 
також участь в тематичних заходах (самоосвіта). 
Комплексна перебудова системи підвищення кваліфікації арбітражних керуючих може бути 
реалізована через виключення із Закону обов’язковості «підвищення кваліфікації» з переходом до 
обов’язковості «підвищення професійного рівня»: 
Внесення змін до ч.4 ст.11 КУзПБ шляхом викладення її в редакції, за змістом наближеної до 
відповідної норми Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», наприклад: 
«Арбітражний керуючий повинен один раз на два роки підвищувати свій професійний рівень в 
порядку, встановленому саморегулівною організацією арбітражних керуючих.» 
Викладення абз.3 ч.1 ст.3 КУзПБ в редакції, що виключає з повноважень державного органу з 
питань банкрутства організацію системи підвищення кваліфікації арбітражних керуючих. 
Запропонував зобов’язати членів Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих України, обраних 
Установчим з’їздом арбітражних керуючих України надати Раді арбітражних керуючих України 
пропозиції щодо шляхів залучення НААКУ до участі в процесі підвищення кваліфікації 
арбітражних керуючих України. 
Анатолій В’язовченко зазначив, що положення Закону України «Про освіту» не застосовуються до 
підвищення кваліфікації самозайнятих осіб. 
 
На голосування поставлено питання: 
Зобов’язати членів Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих України, обраних Установчим 
з’їздом арбітражних керуючих України Вікторію Дейнегіну, Віктора Матущака, Віктора 
Микитьона, Оксану Тищенко надати Раді арбітражних керуючих України пропозиції щодо шляхів 
залучення НААКУ до участі в процесі підвищення кваліфікації арбітражних керуючих України. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 



Зобов’язати членів Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих України, обраних Установчим 
з’їздом арбітражних керуючих України Вікторію Дейнегіну, Віктора Матущака, Віктора 
Микитьона, Оксану Тищенко надати Раді арбітражних керуючих України пропозиції щодо шляхів 
залучення НААКУ до участі в процесі підвищення кваліфікації арбітражних керуючих України. 
 

З питання дев’ятого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження до Ради арбітражних керуючих України 
пропозиції Ради арбітражних керуючих Львівської області щодо створення консультативно-
дорадчого органу при Національній асоціації арбітражних керуючих України із числа голів Рад 
арбітражних керуючих регіонів. 
Зокрема, запропоновано: стоврити Раду голів регіонів, яка здійснюватиме наступні повноваження: 
розробляє науково-обґрунтовані висновки щодо питання будь-якого контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих, створення    органів,    комітетів   та  структур   Національної асоціації 
арбітражних керуючих України; 
надає висновки щодо рішень, які ухвалюються органами Національної асоціації арбітражних 
керуючих України; 
розглядає проекти рішень, висновків, роз’яснень тощо НААКУ, Ради арбітражних керуючих 
України щодо питань, які виникають під час здійснення ними своїх повноважень, виходячи з 
завдань, викладених у Положенні; 
надає консультативну, методичну та іншу допомогу, необхідну для виконання основних завдань;  
збирає, аналізує та узагальнює практику з питань захисту професійних прав та захисту гарантій 
діяльності арбітражних керуючих; 
надає консультації, а також готує методичні рекомендації з питань професійної етики арбітражних 
керуючих та застосування прогресивних практик; 
делегує представників Ради голів регіонів до складу робочих груп, комісій, комітетів, інших 
консультаційно-дорадчих органів, які утворюються НААКУ; 
здійснює інші повноваження, які спрямовані на втілення в життя мети та завдань Ради голів регіонів 
та органів Національної асоціації арбітражних керуючих України. 
Якщо при прийнятті рішень Радою арбітражних керуючих України, по питаннях порядку денного, 
голоси членів Ради розділилися у пропорції «7 на 4» або «6 на 5», то в такому випадку розгляд цих 
питань порядку денного відкладається та передається на розгляд Ради голів регіонів для надання 
висновку.  
За результатами розгляду питань порядку денного Рада голів регіонів приймає рішення у формі 
висновку, який має рекомендаційний характер. Висновок Ради голів регіонів враховується при 
прийнятті остаточного рішення Радою арбітражних керуючих України та іншими (постійними чи 
тимчасовими) органами Асоціації. 
Запропонував відкласти питання та членам Ради визначитися з необхідністю створення такого 
консультативно-дорадчого органу та відповідністю його повноважень нормам Статуту НААКУ. 
Ірина Сербін запропонувала не брати до уваги лист Ради арбітражних керуючих Львівської області. 
Сергій Донков зауважив про необхідність з’ясування у РАКР питання щодо доцільності створення 
такого консультативно-дорадчого органу та його пропонованих повноважень. 
Дмитро Антоненко наполягав на неухильному додержання норм КУзПБ та Статуту НААКУ при 
створенні консультативно-дорадчих органів, та відсутності необхідності створення такого органу. 
 
На голосування поставлено питання: 
Відмова Раді арбітражних керуючих Львівської області у задоволенні пропозиції щодо створення 
консультативно-дорадчого органу при Національній асоціації арбітражних керуючих України із 
числа голів Рад арбітражних керуючих регіонів. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 10 
«ПРОТИ» - 1 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 



Відмовити Раді арбітражних керуючих Львівської області у задоволенні пропозиції щодо створення 
консультативно-дорадчого органу при Національній асоціації арбітражних керуючих України із 
числа голів Рад арбітражних керуючих регіонів. 
 
З питання десятого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який відзначив про те, що виконавчим директором Асоціації розроблено проект 
кошторису Асоціації, який враховує матеріально-технічні потреби на сьогодні, і визначений 
відповідно до потреб розмір щорічного внеску, який має бути затверджений з’їздом арбітражних 
керуючих України. 
Миколу Лукашука, який запропонував отримати від Рад арбітражних керуючих регіонів їх бачення 
проекту кошторису і розміру щорічного внеску. 
Ірина Сербін запропонувала не направляти проєкт кошторису до Рад арбітражних керуючих 
регіонів у зв’язку з наявністю в ньому помилок, а провести лише опитування щодо статей витрат. 
Зауважила щодо завищення статті витрат по заробітній платі виконавчого директора. 
 
На голосування поставлено питання: 
Направлення до Рад арбітражних керуючих регіонів проект кошторису Асоціації для обговорення і 
надання пропозицій. Встановлення Радам арбітражних керуючих регіонів строку до 22 липня 2020 
року для надання пропозицій щодо проекту кошторису і розміру щорічного внеску. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
Направити до Рад арбітражних керуючих регіонів проект кошторису Асоціації для обговорення і 
надання пропозиції. Встановити Радам арбітражних керуючих регіонів строк до 22 липня 2020 року 
для надання пропозицій щодо проекту кошторису і розміру щорічного внеску. 
 
 
У зв’язку із тим, що було розглянуто всі питання порядку денного, засідання Ради арбітражних 
керуючих України оголошується закритим. 

 
ПІДПИСИ 

 
 
 
 


