
ПРОТОКОЛ №9 
засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
                       30 березня 2020 року 
 
Місце ведення протоколу: 
м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.2А, прим.16 
 
Розпочато о 10 годині 00 хвилин, закінчено о 11 годині 10 хвилин 
 
ПРИСУТНІ в режимі відеоконференції за допомогою програм Zoom Cloud Meetings та Hangouts 
Meet::  

1. Лукашук Микола - Голова Ради арбітражних керуючих України 
2. Антоненко Дмитро  - член 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. Мегеря Артур - член Ради арбітражних керуючих України 
8. Надлонок Андрій - член Ради арбітражних керуючих України 
9. Сербін Ірина - член Ради арбітражних керуючих України 
10. 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 дев’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 стан виконання рішень Ради арбітражних керуючих України щодо розроблення 
Концепції контролю саморегулівної організації за діяльністю арбітражних керуючих. 

2. Про стан виконання рішень Ради арбітражних керуючих України щодо розроблення 
Концепції формування і діяльності Науково-консультативної Ради. 

3. Про формування офіційної позиції НААКУ щодо проекту Закону України про внесення 
змін до Податкового кодексу України (щодо усунення порушення прав самозайнятих осіб) 
(реєстр. № 2200-1 від 16.10.2019), поданого народним депутатом України Тарасенком Т.П. 

4. Про делегування представників Асоціації до складу робочих груп, комісій, комітетів, 
інших консультаційно-дорадчих органів, які утворюються органами державної влади для подолання 
негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19. 
 
На голосування поставлено питання: 
Затвердження порядку денного засідання Ради арбітражних керуючих України 30.03.2020 р.: 

1. Про стан виконання рішень Ради арбітражних керуючих України щодо розроблення 
Концепції контролю саморегулівної організації за діяльністю арбітражних керуючих. 

2. Про стан виконання рішень Ради арбітражних керуючих України щодо розроблення 
Концепції формування і діяльності Науково-консультативної Ради. 



3. Про формування офіційної позиції НААКУ щодо проекту Закону України про внесення 
змін до Податкового кодексу України (щодо усунення порушення прав самозайнятих осіб) 
(реєстр. № 2200-1 від 16.10.2019), поданого народним депутатом України Тарасенком Т.П. 

4. Про делегування представників Асоціації до складу робочих груп, комісій, комітетів, 
інших консультаційно-дорадчих органів, які утворюються органами державної влади для подолання 
негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4 
«ПРОТИ» - 6 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 

 
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 
Виступила Ірина Сербін, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний 

засідання Ради арітражних керуючих України. 
1. Про делегування представників Асоціації до складу робочих груп, комісій, комітетів, інших 
консультаційно-дорадчих органів, які утворюються органами державної влади для подолання 
негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19. 
2. Формування позиції Ради арбітражних керуючих щодо можливого введення мораторію на 
відкриття проваджень у справах про банкрутство. 

 
На голосування поставленио питання затвердження порядку денного засідання Ради, 

запропоноване Іриною Сербін: 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 8 
«ПРОТИ» -відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - 2 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
Затвердити наступний порядок денний засідання Ради арбітражних керуючих України 30.03.2020 
р.: 
1. Про делегування представників Асоціації до складу робочих груп, комісій, комітетів, інших 
консультаційно-дорадчих органів, які утворюються органами державної влади для подолання 
негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19. 
2. Формування позиції Ради арбітражних керуючих щодо можливого введення мораторію на 
відкриття проваджень у справах про банкрутство. 

 
З питання першого порядку денного слухали: 
 
Миколу Лукашука, який доповів необхідність делегування представників НААКУ до складу 

робочих груп, комісій, комітетів, інших консультаційно-дорадчих органів, які утворюються 
органами державної влади для подолання негативних економічних наслідків поширення 
коронавірусної інфекції COVID-19. Така необхідність виходить із реалізації статутних завдань 
НААКУ (п.2.2.6, 2.2.10, 2.2.12 Статуту тощо) щодо участі у розробці нормативно-правових актів, 
організації та проведенні експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів і 
нормативних актів у сфері щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом, діяльності арбітражних керуючих. 

Оскільки в умовах карантину органами державної влади робочі групи, комісії, комітети, інші 
консультаційно-дорадчі органи утворюються дуже швидко, і підготовлені ними проекти 
нормативних актів можуть стосуватися питань відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом, діяльності арбітражних керуючих, запропонував попередньо сформувати 
позицію НААКУ щодо визначення процедур банкрутства як одного з активних чинників подолання 



негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 і недопущення 
мораторію на відкриття нових проваджень, зупинення діючих процедур банкрутства тощо. Також, 
запропонував визначити членів Ради арбітражних керуючих України для делегування у 
новостворювані органи законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Виступив Сергій Донков, який наголосив на необхідності дистанційної участі членів Ради у 
роботі новостворюваних органів влади, зважаючи на складну ситуацію та загрозу для здоров’я, 
викликану розповсюдженням  інфекції COVID-19. На думку Сергія Донкова така робота має 
виключати фізичну присутність делегованих членів Ради на засіданнях робочих груп та 
організованих ними заходах, окрім випадків, коли вирішення поставленого питання має особливо 
важливе значення та потребує особливої уваги. 

Після заслуховування та обговорення пропозицій членів Ради щодо поіменного делегування 
окремих членів Ради або всього складу Ради арбітражних керуючих України до складу 
новостворюваних органів влади на голосування поставлене питання: 
1. Делегування всього складу Ради арбітражних керуючих до складу робочих груп, комісій, 
комітетів, інших консультаційно-дорадчих органів, які утворюються органами державної влади для 
подолання негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19, із 
забезпеченням дотримання заходів безпеки здоров’я делегованих членів як обов’язкової умови 
участі у роботі новостворюваних органів влади.. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 10 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. Делегувати весь склад Ради арбітражних керуючих до складу робочих груп, комісій, комітетів, 
інших консультаційно-дорадчих органів, які утворюються органами державної влади для подолання 
негативних економічних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19, із забезпеченням 
дотримання заходів безпеки здоров’я делегованих членів як обов’язкової умови участі у роботі 
новостворюваних органів влади. 

 
З питання другого порядку денного слухали: 
 
Миколу Лукашука, який повідомив, що до комітетів Верховної Ради України надходять 

законопроекти стосовно введення мораторію на відкриття провадження у справах про банкрутство. 
При цьому, Микола Лукашук наголосив, що банкрутство, на його думку, є дієвим заходом для 
подолання економічної кризи в країні, оскільки передбачені Кодексом України з процедур 
банкрутства розпорядження  майном, досудова санація та санація боржника є дієвими 
інструментами відновлення платоспроможності підприємств (в тому числі, державного сектору) та 
їх своєчасне застосування вкрай необхідне для фінансового оздоровлення підприємств країни, що 
вимушені працювати в умовах світової економічної кризи. 

 Враховуючи викладене, на обговорення винесена пропозиція у разі надходження до 
профільних комітетів Верховної Ради України будь-яких законопроектів, які передбачають 
введення мораторію на відкриття проваджень у справах про банкрутство, повідомляти відповідні 
комітети та Кабінет Міністрів України (якщо останній є суб’єктом законодавчої ініціативи щодо 
такого проекту) про неприпустимість введення заборони на відкриття проваджень у справах про 
банкрутство. 

Під час обговорення питання членами Ради була висловлена також необхідність 
обов’язкового роз’яснення у тексті відповідного повідомлення, що передбачені Кодексом України 
з процедур банкрутства процедури розпорядження майном, досудової санації та санації боржника є 
дієвим механізмом відновлення економіки держави, фінансового оздоровлення підприємств, 
забезпечення дотримання суб’єктами господарювання взятих на себе грошових зобов’язань та 
захисту прав і законних інтересів як зобов’язаних осіб, так і їх кредиторів. 



При цьому, проекти будь-яких листів з означеного питання мають бути попередньо погоджені 
зі всіма членами Ради адвокатів України з метою надання можливості кожному внести до тексту 
листа свої зауваження та пропозиції. 

На голосування поставлене питання: 
1. Направлення профільним комітетам Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (у 
разі надходження до відповідних комітетів будь-яких законопроектів, які передбачають введення 
мораторію на відкриття проваджень у справах про банкрутство), погоджених всіма членами Ради 
арбітражних керуючих України повідомлень про неприпустимість введення заборони на відкриття 
проваджень у справах про банкрутство із роз’ясненнями, що процедури розпорядження майном, 
досудової санації та санації боржника є дієвим механізмом відновлення економіки України. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 10 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. У разі надходження до профільних комітетів Верховної Ради України будь-яких законопроектів, 
які передбачають введення мораторію на відкриття проваджень у справах про банкрутство, 
направляти відповідним комітетам та Кабінету Міністрів України погоджених всіма членами Ради 
арбітражних керуючих України повідомлень про неприпустимість введення заборони на відкриття 
проваджень у справах про банкрутство із роз’ясненнями, що процедури розпорядження майном, 
досудової санації та санації боржника є дієвим механізмом відновлення економіки України 

 
У зв’язку із тим, що було розглянуто всі питання порядку денного, засідання Ради 

арбітражних керуючих України оголошується закритим. 
 

ПІДПИСИ 
 

 
 


