
ПРОТОКОЛ №7 
засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
                       06 березня 2020 року 
 
Місце ведення протоколу: 
м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.29В, прим.10 
 
Розпочато о 10 годині 00 хвилин, закінчено о 10 годині 29 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. 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 
9. 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 сьомого 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 Чернівецької 
області. 

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

3. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області. 
4. Про зауваження і пропозиції до законопроектів у сфері формування державної політики з 

питань банкрутства. 
 
На голосування поставлено питання: 
Затвердження порядку денного засідання Ради арбітражних керуючих України 06.03.2020 р.: 

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

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

3. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області. 
4. Про зауваження і пропозиції до законопроектів у сфері формування державної політики з 

питань банкрутства. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9 



«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний засідання Ради арбітражних керуючих України 
06.03.2020 р.: 

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

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

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

4. Про зауваження і пропозиції до законопроектів у сфері формування державної 
політики з питань банкрутства. 

 
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 Чернівецькій 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 із 10, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Чернівецькій області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Стрельнікова Валерія Вікторовича, Нестіну Олену 
Володимирівну, Вікнянську Тетяну Василівну, Мацьоцького Олександра Ігоровича, Шевчука 
Тараса Ігоровича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 13 березня 2020 року об 15.00 годині за адресою: 
м.Чернівці, вулиця Грушевського, буд.1, кабінет 418. 

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 Чернівецькій області 13 березня 2020 року 
об 15.00 годині за адресою: м.Чернівці, вулиця Грушевського, буд.1, кабінет 418. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 8  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Чернівецької області 13 березня 2020 року об 
15.00 годині за адресою: м.Чернівці, вулиця Грушевського, буд.1, кабінет 418, з наступним 
порядком денним: 

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

керуючих Чернівецької 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: Стрельніков Валерій Вікторович, Нестіна Олена 



Володимирівна, Вікнянська Тетяна Василівна, Мацьоцький Олександр Ігорович, Шевчук Тарас 
Ігорович. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Чернівецької 
області в наступному складі: Мацьоцький Олександр Ігорович, Шевчук Тарас Ігорович. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Чернівецької області з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 13 березня 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 Рівненській 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 3 арбітражними керуючими із 15, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Рівненській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Чепелюка Олександра Олександровича, Сокотуна Віталія 
Аполлінарійовича, Франка Олега Павловича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 13 березня 2020 року о 10.00 годині за адресою: 
м.Рівне, вул.Набережна, буд.26а (приміщення господарського суду Рівненської області, актова 
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 Рівненської області 13 березня 2020 року о 
10.00 годині за адресою: м.Рівне, вул.Набережна, буд.26а (приміщення господарського суду 
Рівненської області, актова зала). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Рівненської області 13 березня 2020 року о 10.00 
годині за адресою: м.Рівне, вул.Набережна, буд.26а (приміщення господарського суду Рівненської 
області, актова зала) з наступним порядком денним: 

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

керуючих Рівненської 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: Чепелюк Олександр Олександрович, Сокотун 
Віталій Аполлінарійович, Франко Олег Павлович. 
Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Рівненської області в 
наступному складі: Драгун Анна Юріївна, Климук Іванна Володимирівна. 
Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Рівненської 
області з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. 13 березня 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 в Одеській 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 29, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться в Одеській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Колмикову Тетяну Олександрівну, Дєчеву Ольгу Миколаївну, 
Дарієнка Віктора Дмитровича, Сніткіну Ірину Анатоліївну. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 27 березня 2020 року об 11.00 годин за адресою: 
м.Одеса, пр.Шевченка, буд.29 (приміщення конференц-зали Південно-Західного апеляційного 
господарського суду). 

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 Одеської області 27 березня 2020 року об 
11.00 годин за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, буд.29 (приміщення конференц-зали Південно-
Західного апеляційного господарського суду). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Одеської області 27 березня 2020 року об 11.00 
годин за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, буд.29 (приміщення конференц-зали Південно-Західного 
апеляційного господарського суду) з наступним порядком денним: 

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

керуючих Одеської 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: Колмикова Тетяна Олександрівна, Дєчева Ольга 
Миколаївна, Дарієнко Віктор Дмитрович, Сніткіна Ірина Анатоліївна. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області в 
наступному складі: Ратушний Андрій Іванович, Чульський Олександр Сергійович. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської 
області з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 27 березня 2020 року. 

 
З питання четвертого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який повідомив, що 11.03.2020 р. планується проведення засідання 
Робочої групи при Міністерстві юстиції України, на якій мають розглядатися питання внесення 
численних змін до Кодексу України з процедур банкрутства. 

Разом з цим, доцільним вбачається звернення до науковців із клопотанням надати наукові 
висновки щодо кожної із запропонованих змін у законодавство. Зважаючи на той факт, що тримання 
відповідних висновків до 11.03.2020 р. є неможливим, пропонується звернутися до членів Робочої 
групи з клопотанням про відкладення засідання Робочої групи, призначеного на 11.03.2020 р., з 
метою формування єдиної позиції Ради арбітражних керуючих України. 



Запропоновано членам Ради арбітражних керуючих України висловити свої зауваження та 
пропозиції з означеного питання. 

Виступив  Євгеній Лахненко, який підтримав пропозицію Миколи Лукашука. 
Виступив Сергій Донков , який зауважив, що до запропонованого до розгляду на засідання 

Робочої групи переліку змін до законодавства внесено питання, які вже включені до законопроектів, 
поданих до Верховної Ради України. Відтак, існує необхідність зазначити про цей факт на засіданні 
Робочої групи та виключити відповідні питання, як такі, що вже не потребують розгляду та 
погодження. 

Виступив  Анатолій В’язовченко, який підтримав пропозиції Миколи Лукашука та Сергія 
Донкова і додатково запропонував довести до відома Кабінету Міністрів України та Міністерства 
юстиції України про необхідність подальшого погодження з саморегулівною організацією 
арбітражних керуючих України будь-яких змін у законодавство України про банкрутство. 

Виступив  Олександр Віскунов, який підтримав позицію попередніх спікерів. 
Виступив  Віталій Сокотун, який підтримав пропозицію попередніх спікерів. 
 
Після обговорення 4 питання порядку денного на голосування поставлені питання: 

1. Погодження звернення до Робочої групи при Міністерстві юстиції України з клопотанням про 
відкладення засідання Робочої групи, призначеного на 11.03.2020 р., з метою надання Раді 
арбітражних керуючих України часу для формування своєї позиції та зауважень щодо 
запропонованих змін у законодавство. 
2. Уповноваження  Сергія Донкова та Євгенія Лахненка  заявити означене клопотання на засіданні 
Робочої групи. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. Звернутися до Робочої групи при Міністерстві юстиції України з клопотанням про відкладення 
засідання Робочої групи, призначеного на 11.03.2020 р., з метою надання Раді арбітражних 
керуючих України часу для формування своєї позиції та зауважень щодо запропонованих змін у 
законодавство. 
2. Уповноважити членів Ради арбітражних керуючих України Сергія Донкова та Євгенія Лахненка 
заявити означене клопотання на засіданні Робочої групи. 
 

 
Після обговорення ходу виконання попередніх рішень 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. 

 
ПІДПИСИ 

 
 
 


