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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. 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 восьмого 
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 утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Донецької області. 

2. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Чернігівської області. 

3. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Рівненської області. 

4. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Чернівецької області. 

5. Про скасування установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області. 
6. Про скасування установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької області. 
7. Щодо проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області. 
8. Про прийняття до розгляду скарги Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова 

компанія “Інвестохіллс Веста”. 
9. Різне. 

 
На голосування поставлено питання: 
Затвердження порядку денного засідання Ради арбітражних керуючих України 17.03.2020 р.: 

1. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Донецької області. 



2. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Чернігівської області. 

3. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Рівненської області. 

4. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Чернівецької області. 

5. Про скасування установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області. 
6. Про скасування установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької області. 
7. Щодо проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області. 
8. Про прийняття до розгляду скарги Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова 

компанія “Інвестохіллс Веста”. 
9. Різне. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний засідання Ради арбітражних керуючих України 
17.03.2020 р.: 

1. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Донецької області. 

2. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Чернігівської області. 

3. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Рівненської області. 

4. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Чернівецької області. 

5. Про скасування установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області. 
6. Про скасування установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької області. 
7. Щодо проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області. 
8. Про прийняття до розгляду скарги Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова 

компанія “Інвестохіллс Веста”. 
9. Різне. 

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

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Донецької області, який відбувся 
11.03.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Донецької області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, прийняте 
Положення про Раду арбітражних керуючих Донецької 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 -  2. 
Ради арбітражних керуючих Донецької області. 



 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Донецької області”. 
2. Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації 
арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Донецької області” Біличенка Віталія 
Олександровича. 

 
З питання другого порядку денного слухали: 
 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Чернігівської області, який відбувся 
11.03.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Чернігівської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Чернігівської 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 Чернігівської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Чернігівської області”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Чернігівської області” Ушача Юрія 
Володимировича. 
 

З питання третього порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Рівненської області, який відбувся 
13.03.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Рівненської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, прийняте 
Положення про Раду арбітражних керуючих Рівненської 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 Рівненської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Рівненської області”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Рівненської області” Чепелюка Олександра 
Олександровича. 

 
З питання четвертого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Чернівецької області, який відбувся 
13.03.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Чернівецької області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Чернівецької 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 Чернівецької області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Чернівецької області”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Чернівецької області” Шевчука Тараса Ігоровича. 
 



З питання п’ятого порядку денного слухали: 
 
Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих України 
вимоги арбітражних керуючих Одеської області від 16.03.2020 року, в якому арбітражні керуючі 
Колмикова Т.О., Дєчева О.М., Дарієнко В.Д., Чульський О.С., Ратушний А.І. просять перенести 
установчий з’їзд арбітражних керуючих Одеської області, який призначено на 27 березня 2020 року 
об 11.00 годин за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, буд.29 (приміщення конференц-зали Південно-
Західного апеляційного господарського суду), до скасування обмежувальних заходів, 
впроваджених на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». 
 
На голосування поставлено питання: 
1. Скасування проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області, який 
призначено на 27 березня 2020 року об 11.00 годин за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, буд.29 
(приміщення конференц-зали Південно-Західного апеляційного господарського суду), до 
скасування обмежувальних заходів, впроваджених на виконання вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. Скасувати проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області, який 
призначено на 27 березня 2020 року об 11.00 годин за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, буд.29 
(приміщення конференц-зали Південно-Західного апеляційного господарського суду), до 
скасування обмежувальних заходів, впроваджених на виконання вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19». 
 

З питання шостого порядку денного слухали: 
 
Миколу Лукашука, який доповів про необхідність скасування установчого з’їзду арбітражних 
керуючих Запорізької області, який призначено на 27 березня 2020 року о 12.00 годині за адресою: 
м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд.71А (конференц-зала готелю Khortitsa Palace), до скасування 
обмежувальних заходів, впроваджених на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». 
 
На голосування поставлено питання: 
1. Скасування проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької області, який 
призначено на 27 березня 2020 року о 12.00 годині за адресою: м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, 
буд.71А (конференц-зала готелю Khortitsa Palace), до скасування обмежувальних заходів, 
впроваджених на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. Скасувати проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької області, який 
призначено на 27 березня 2020 року о 12.00 годині за адресою: м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, 



буд.71А (конференц-зала готелю Khortitsa Palace), до скасування обмежувальних заходів, 
впроваджених на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». 
 

З питання сьомого 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, датована 05.03.2020 року перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку 
проведення установчих з'їздів арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 6 арбітражними 
керуючими, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходилось у Київській області станом на 16 
грудня 2019 року. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 20 березня 2020 року об 11.00 годині за адресою: 
м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.73 (приміщення Міністерства юстиції України, Скляна зала). 

 
Також доповів про надходження 13.03.2020 року на електронну 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, скріпленої ЕЦП арбітражного керуючого Леонова К.Ю. Дана вимога недатована, 
перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів арбітражних 
керуючих регіонів, яким вона не відповідає. Вимога підписана 7 арбітражними керуючими, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Київській області станом на 13.03.2020 року. 
Із зазначених 7 арбітражних керуючих, відповідно до даних ЄРАКУ: арбітражний керуючий Леонов 
К.Ю. отримав свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1925 
17.12.2019 року, арбітражний керуючий Сидорчук А.А. отримав свідоцтво про право на здійснення 
діяльності арбітражного керуючого №1941 18.12.2019 року, арбітражний керуючий Рибкіна Н.В. 
отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1938 28.12.2019 
року. Крім того, зауважив, що зазначені особи внесли до вимоги неправдиві відомості про дату 
видачі їм свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, зазначивши такою 
датою 10.12.2019 року, що відповідає лише даті наказу Міністерства юстиції України про видачу їм 
свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого. Отже, вимога підписана 
менш ніж 10% арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходилось у 
Київській області станом на 16 грудня 2019 року. Також, всупереч п.2 Порядку проведення 
установчих з'їздів арбітражних керуючих регіонів у вимозі не зазначено адреси електронних пошт 
арбітражних керуючих – ініціаторів проведення установчого з’їзду і не надано підтвердження щодо 
можливості проведення установчого з'їзду у визначену дату й час у певному місці. Запропонував 
зазначену вимогу повернути заявнику Леонову К.Ю. без розгляду. 

 
Щодо можливості проведення установчого з’їзду 20 березня 2020 року об 11.00 годині за 

адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.73 (приміщення Міністерства юстиції України, Скляна 
зала), Микола Лукашук вважає за неможливе задоволення зазначеної вимоги до скасування 
обмежувальних заходів, впроваджених на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». 
 
На голосування поставлено питання: 
1. Повернення письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у Київській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону, 
скріпленої ЕЦП арбітражного керуючого Леонова К.Ю. без розгляду. 
2. Відмова у призначенні і проведенні установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області 
20 березня 2020 року об 11.00 годині за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.73 (приміщення 
Міністерства юстиції України, Скляна зала). 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11  
«ПРОТИ» - відсутні 



«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Повернути письмову вимогу арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у Київській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону, 
скріпленої ЕЦП арбітражного керуючого Леонова К.Ю., без розгляду. 
2. Відмовити у призначенні і проведенні установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської 
області 20 березня 2020 року об 11.00 годині за адресою: м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.73 
(приміщення Міністерства юстиції України, Скляна зала) у зв’язку з обмежувальними заходами, 
впровадженими на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». 
 

З питання восьмого порядку денного слухали: 
Миколу Лукашука, який зазначив, що на минулому засіданні Ради арбітражних керуючих 

України було вирішено відкласти на наступне засідання Ради вирішення питання стосовно розгляду 
скарги Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста” щодо 
порушення арбітражним керуючим Андрієм Надлонком вимог законодавства України про 
банкрутство та правил етики арбітражного керуючого. 

Враховуючи викладене, була внесена пропозиція сформувати робочу групу у складі дев’яти 
осіб (за виключенням Миколи Лукашука як особи, що має конфлікт інтересів, та Андрія Надлонка) 
для розгляду зазначеної скарги по суті. 

Виступив Дмитро Антоненко, який зазначив що Рада арбітражних керуючих відповідно до 
положень Статуту Некомерційної професійної організації “Національна асоціація арбітражних 
керуючих України” та Кодексу України з процедур банкрутства не наділена повноваженнями 
розглядати скарги на дії або бездіяльність арбітражних керуючих. Так до повноважень Ради 
арбітражних керуючих України віднесено затвердження Порядку контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих, а також розгляд матеріалів перевірок, а не здійснення перевірок. Відтак, 
скарга не може розглядатися Радою арбітражних керуючих України.  

Виступив Анатолій В’язовченко, який звернув увагу Ради арбітражних керуючих України 
на неможливість відмови у прийнятті скарги до розгляду, оскільки відповідно до положень Закону 
України “Про звернення громадян”. Так, заявник, який подав скаргу, має право на отримання 
відповіді в установленому законом порядку, а будь-яка установа та організація незалежно від її 
форми власності, підпорядкування тощо зобов’язана надати скаржнику відповідь щодо результатів 
розгляду скарги. Враховуючи викладене, доцільно буде надати скаржнику відповідь, якою 
повідомити, що скарга на діяльність арбітражного керуючого Андрія Надлонка буде розглянута по 
суті після затвердження Радою арбітражних керуючих України Порядку контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих. 

Виступив Дмитро Антоненко, який зазначив що на Національну асоціацію арбітражних 
керуючих України не поширюються вимоги Закону України “Про звернення громадян”. 

Після обговорення Радою арбітражних керуючих запропонованих варіантів та граничних 
строків складення проекту Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих з метою його 
найшвидшого розгляду та затвердження Радою арбітражних керуючих України, на голосування 
винесено питання: 
1. Відкладення вирішення питання прийняття до розгляду скарги Товариства з обмеженою 
відповідальністю “Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста” до затвердження Радою арбітражних 
керуючих України Положення про проведення перевірок діяльності арбітражних керуючих, про що 
письмово повідомити скаржника. 
2. Створення робочої групу з розробки проекту Порядку контролю за діяльністю арбітражних 
керуючих у складі Сергія Донкова, Дмитра Антоненка та Анатолія В’язовченка. 
3. Визначення граничного строку подання робочою групою проекту Концепції про проведення 
перевірок діяльності арбітражних керуючих  на розгляд  Ради арбітражних керуючих України - до 
01.04.2020 р. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11  



«ПРОТИ» -відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Відкласти вирішення питання прийняття до розгляду скарги Товариства з обмеженою 
відповідальністю “Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста” до затвердження Радою арбітражних 
керуючих України Положення про проведення перевірок діяльності арбітражних керуючих, про що 
письмово повідомити скаржника. 
2. Створити робочу групу з розробки проекту Концепції контролю за діяльністю арбітражних 
керуючих у складі Сергія Донкова, Дмитра Антоненка та Анатолія В’язовченка. 
3. Визначити граничний строк подання робочою групою проекту Концепції контролю за діяльністю 
арбітражних керуючих на розгляд  Ради арбітражних керуючих України - до 01.04.2020 р. 

 
З питання дев’ятого порядку денного слухали: 
Анатолія В’язовченка, який наголосив на необхідності подання до Міністерства юстиції 

України від імені Ради арбітражних керуючих України звернення з проханням прийняти рішення 
про введення мораторію на проведення планових та позапланових перевірок арбітражних керуючих 
на час дії карантинних обмежень. Так, відповідні карантинні обмеження не дозволяють 
арбітражним керуючим належним чином виконувати вимоги державного органу з питань 
банкрутства під час проведення планових та позапланових перевірок, а також скористатися правом 
на залучення до проведення перевірок своїх фахових колег, як це передбачено Кодексом України з 
процедур банкрутства. 

На голосування поставлено питання: 
1. Уповноваження Голови Ради арбітражних керуючих України звернутися від імені саморегулівної 
організації арбітражних керуючих до Міністерства юстиції України зі зверненням, яким просити 
прийняти рішення про введення мораторію на проведення планових та позапланових перевірок 
арбітражних керуючих на час дії карантинних обмежень. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. Уповноважити Голову Ради арбітражних керуючих України звернутися від імені саморегулівної 
організації арбітражних керуючих до Міністерства юстиції України зі зверненням, яким просити 
прийняти рішення про введення мораторію на проведення планових та позапланових перевірок 
арбітражних керуючих на час дії карантинних обмежень. 
 

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 

 
 
 


