
ПРОТОКОЛ №6 
засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
                       02 березня 2020 року 
 
Місце ведення протоколу: 
м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.29В, прим.10 
 
Розпочато о 10 годині 00 хвилин, закінчено о 11 годині 32 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. 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. Мегеря Артур - член Ради арбітражних керуючих України 
8. Надлонок Андрій - член Ради арбітражних керуючих України 
9. 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 шостого 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 Чернігівської 
області. 

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

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

4. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької 
області. 

5. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Вінницької області. 

6. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Волинської області. 

7. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Закарпатської області. 

8. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Полтавської області. 

9. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Житомирської області. 

10. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Сумської області. 



11. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Миколаївської області. 

12. Про розгляд звернень арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Леонова К.Ю. щодо питань 
організації і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області. 

 
На голосування поставлено питання: 
Затвердження порядку денного засідання Ради арбітражних керуючих України 02.03.2020 р.: 

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

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

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

4. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької 
області. 

5. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Вінницької області. 

6. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Волинської області. 

7. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Закарпатської області. 

8. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Полтавської області. 

9. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Житомирської області. 

10. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Сумської області. 

11. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Миколаївської області. 

12. Про розгляд звернень арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Леонова К.Ю. щодо питань 
організації і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області. 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний засідання Ради арбітражних керуючих України 
02.03.2020 р.: 

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

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

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

4. Про організацію і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької 
області. 

5. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Вінницької області. 

6. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Волинської області. 

7. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Закарпатської області. 

8. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Полтавської області. 



9. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Житомирської області. 

10. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Сумської області. 

11. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України – Ради арбітражних керуючих Миколаївської області. 

12. Про розгляд звернень арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Леонова К.Ю. щодо питань 
організації і проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області. 

 
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 Чернігівській 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 10 арбітражними керуючими із 22, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Чернігівській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Горбача Сергія Федоровича, Мазана Олексія Олександровича, 
Стук Ірину Михайлівну, Ушача Юрія Володимировича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 11 березня 2020 року об 11.00 годині за адресою: 
м.Чернігів, проспект Миру, буд.20, приміщення господарського суду Чернігівської області, 4-й 
поверх, актовий зал. 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Також ініціаторами запропоновано 3 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Чернігівської області 11 березня 2020 року 
об 11.00 годині за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.20, приміщення господарського суду 
Чернігівської області, 4-й поверх, актовий зал. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 8  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Чернігівської області 11 березня 2020 року об 
11.00 годині за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.20, приміщення господарського суду 
Чернігівської області, 4-й поверх, актовий зал, з наступним порядком денним: 

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

керуючих Чернігівської 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: Горбач Сергій Федорович, Мазан Олексій 
Олександрович, Стук Ірина Михайлівна, Ушач Юрій Володимирович. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Чернігівської 
області в наступному складі: Горбач Ігор Сергійович, Рязанова Світлана Миколаївна, Лященко 
Павло Володимирович. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Чернігівської області з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 11 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 Луганській 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 39, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Луганській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Дейнегіну Вікторію Миколаївну, Дейнегіну Катерину 
Миколаївну, Клименка Михайла Анатолійовича, Федоренка Дмитра Володимировича, Остапенка 
Руслана Вікторовича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 11 березня 2020 року о 14.00 годині за адресою: 
м.Харків, вул.Ярослава Мудрого, буд.16 (адміністративна будівля Східного міжрегіонального 
управління юстиції Міністерства юстиції України). 

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 Луганської області 11 березня 2020 року о 
14.00 годині за адресою: м.Харків, вул.Ярослава Мудрого, буд.16 (адміністративна будівля 
Східного міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Луганської області 11 березня 2020 року о 14.00 
годині за адресою: м.Харків, вул.Ярослава Мудрого, буд.16 (адміністративна будівля Східного 
міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України) з наступним порядком 
денним: 

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

керуючих Луганської 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: Дейнегіна Вікторія Миколаївна, Дейнегіна 
Катерина Миколаївна, Клименко Михайло Анатолійович, Федоренко Дмитро Володимирович, 
Остапенко Руслан Вікторович. 
Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Луганської області в 
наступному складі: Дейнегіна Катерина Миколаївна, Федоренко Дмитро Володимирович. 
Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Луганської 
області з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. 11 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 у Донецькій 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 8 арбітражними керуючими із 67, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Донецькій області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Карауш Юлію Вікторівну, Шкоду Андрія Сергійовича, 
Кузнецову Валерію Володимирівну, Максимова Іллю Миколайовича, Затворницьку Олену 
Миколаївну, Скалянського Вадима Володимировича, Кінішенка Михайла Володимировича, 
Біличенка Віталія Володимировича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 11 березня 2020 року о 10.00 годин за адресою: 
м.Харків, вул.Ярослава Мудрого, буд.16 (адміністративна будівля Східного міжрегіонального 
управління юстиції Міністерства юстиції України). 

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 Донецької області 11 березня 2020 року о 
10.00 годин за адресою: м.Харків, вул.Ярослава Мудрого, буд.16 (адміністративна будівля Східного 
міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Донецької області 11 березня 2020 року о 10.00 
годин за адресою: м.Харків, вул.Ярослава Мудрого, буд.16 (адміністративна будівля Східного 
міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України) з наступним порядком 
денним: 

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

керуючих Донецької 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: Карауш Юлія Вікторівна, Шкода Андрій 
Сергійович, Кузнецова Валерія Володимирівна, Максимов Ілля Миколайович, Затворницька Олена 
Миколаївна, Скалянський Вадим Володимирович, Кінішенко Михайло Володимирович, Біличенко 
Віталій Володимирович. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Донецької області 
в наступному складі: Кузнецова Валерія Володимирівна, Скалянський Вадим Володимирович. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Донецької 
області з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. 11 березня 2020 року. 

 
З питання четвертого 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 Запорізькій 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 12 арбітражними керуючими із 58, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Запорізькій області. 

До складу робочої групи з питань організації проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Верещагіна Максима Вікторовича, Дев’яткова Антона 
Олександровича, Загрію Романа Олеговича, Коршуна Владислава Володимировича, Прудку 
Наталю Сергіївну, Шонію Маку Вячеславівну.  

Установчий з’їзд запропоновано провести 27 березня 2020 року о 12.00 годині за адресою: 
м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд.71А (конференц-зала готелю Khortitsa Palace). 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Також ініціаторами запропоновано 3 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької області 27 березня 2020 року о 
12.00 годині за адресою: м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд.71А (конференц-зала готелю 
Khortitsa Palace). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Запорізької області 27 березня 2020 року о 12.00 
годині за адресою: м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд.71А (конференц-зала готелю Khortitsa 
Palace) з наступним порядком денним: 

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

керуючих Запорізької 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: Верещагін Максим Вікторович, Дев’ятков Антон 
Олександрович, Загрія Роман Олегович, Коршун Владислав Володимирович, Прудка Наталя 
Сергіївна, Шонія Мака Вячеславівна.  

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької області 
в наступному складі: Верещагін Максим Вікторович, Дев’ятков Антон Олександрович, Прудка 
Наталя Сергіївна. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Запорізької області з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 27 березня 2020 року. 
 

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

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Вінницької області, який відбувся 
20.02.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Вінницької області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих міста Києва 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: 
Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих Вінницької області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Вінницької області”. 
Визнати обраною на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Вінницької області” Гонту Оксану Анатоліївну. 
 

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

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Волинської області, який відбувся 
21.02.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Волинської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Волинської 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: 
Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих Волинської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Волинської області”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Волинської області” Григор’єва Валерія 
Васильовича. 
 

З питання сьомого порядку денного слухали: 



 
Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Закарпатської області, який відбувся 
18.02.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Закарпатської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Закарпатської 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: 
Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих Закарпатської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Закарпатської області”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Закарпатської області” Пазину Ростислава 
Олексійовича. 

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

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Полтавської області, який відбувся 
18.02.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Полтавської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Полтавської 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: 
Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих Полтавської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9  



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

 
ВИРІШИЛИ: 
Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Полтавської області”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Полтавської області” Дуленка Андрія Григоровича. 
 

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

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Житомирської області, який відбувся 
28.02.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Житомирської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Житомирської 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: 
Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих Житомирської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Житомирської області”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Житомирської області” Кіналевського Миколу 
Євгеновича. 
 

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

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Сумської області, який відбувся 
28.02.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Сумської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Сумської 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: 
Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих Сумської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Сумської області”. 
Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Сумської області” Чупруна Євгена Вікторовича. 
 

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

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Миколаївської області, який відбувся 
28.02.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних керуючих 
Миколаївської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, 
затвердженого Протоколом засідання Ради арбітражних керуючих України №3 від 22.01.2020 року, 
прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Миколаївської 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: 
Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України -  
Ради арбітражних керуючих Миколаївської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Миколаївської області”. 



Визнати обраною на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих України “Рада арбітражних керуючих Миколаївської області” Фоменко Мілену 
Сергіївну. 
 

З питання дванадцятого порядку денного слухали: 
 

Сергія Донкова, який доповів, що під час проведення 28.02.2020 року Установчого з’їзду 
арбітражних керуючих Київської області, виникли неврегульовані чинними нормативними актами 
питання, що не дозволило обрати Голову Ради арбітражних керуючих Київської області (надалі за 
текстом - Рада), та в подальшому обрати заступників Голови Ради та сформувати персональний 
склад Ради. При реєстрації учасників Установчого з’їзду, яка відбулась 28.02.2020 року, 
реєстраційною комісією виявлено 3 (трьох) арбітражних керуючих, які не значились у списку 
арбітражних керуючих, місцезнаходженням яких є Київська область, відповідно до списку СРО 
наданого арбітражному керуючому Оберемку Р.А., але з’явились на 28.02.2020 року на реєстрацію 
для участі в Установчому з’їзді, а також виявлено 3 (трьох) арбітражних керуючих, щодо яких не 
підтверджена інформація відносно їхньої реєстрації в Київській області. Також, при реєстрації 
28.02.2020 року було виявлено 7 (сім) арбітражних керуючих, які отримали свідоцтво після 
16.12.2019 року та включені до списку арбітражних керуючих, місцезнаходження яких знаходиться 
в Київській області. Реєстраційною комісією були передані протоколи реєстрації учасників 
Установчого з‘їзду Головуючому Установчого з’їзду з метою прийняття процедурних рішень. 
Враховуючи відсутність нормативного врегулювання можливості участі в установчих зборах 
відповідного регіону арбітражних керуючих при зміні місцезнаходження своєї діяльності, 
Головуючим Установчого з’їзду були поставлені на голосування громади питання можливості 
участі в Установчому з’їзді зареєстрованих 28.02.2020 року арбітражних керуючих, які раніше мали 
офіс в інших регіонах та не скористались там своїм правом на участь у з’їзді відповідного регіону. 
Більшістю арбітражних керуючих Установчого з’їзду було прийнято рішення про допуск усіх 
зареєстрованих 28.02.2020 року арбітражних керуючих до участі в Установчому з’їзді з можливістю 
їх подальшого голосування. Таким чином, рішенням громади за відсутності нормативного 
регулювання, самостійно та на добровільних засадах було вирішено питання щодо участі та допуску 
всіх зареєстрованих 28.02.2020 року арбітражних керуючих до голосування на Установчому з’їзді. 
Сергій Донков наголосив, що нормативно ситуація має регулюватися наступним чином. Відповідно 
до статті 32 Кодексу України з процедур банкрутства: «Самоврядування арбітражних керуючих 
ґрунтується на принципах виборності, гласності, підзвітності та обов’язковості для виконання 
арбітражними керуючими рішень органів саморегулівної організації арбітражних керуючих. Брати 
участь у роботі органів самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише арбітражні 
керуючі, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Згідно з п. 
4 ст. 32 КУПБ: «Арбітражний керуючий стає членом саморегулівної організації арбітражних 
керуючих з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру арбітражних керуючих 
України.» 
Таким чином, на думку Сергія Донкова, положення пункту 2 Порядку проведення установчих з‘їздів 
арбітражних керуючих регіонів позбавляє права обирати та бути обраними до регіональних органів 
Асоціації арбітражних керуючих, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру арбітражних 
керуючих України після 16.12.2020, а також тих, хто змінив місцезнаходження у відповідному 
регіоні. За таких обставин, вважає, що право арбітражного керуючого на вибори до місцевої ради 
може бути реалізоване один раз за місцем реєстрації його офісу на день формування реєстраційного 
списку. 
На Установчому з’їзді 28.02.2020 року було прийнято рішення про утворення Ради, затверджено 
статут Ради та визначено кількісний склад Ради. Окрім цього, під час підрахунку голосів за обрання 
кандидата на посаду Голови Ради, голоси громади розділились порівну, що не надало можливість 
визначити переможця на посаду Голови Ради, а також, заступника Голови ради та персонального 
складу Ради. У зв’язку з тим, що Порядок проведення установчих з’їздів арбітражних керуючих 
регіонів, затверджений Протоколом № 2 засідання Ради арбітражних керуючих України від 
16.12.2019 року не містить положень щодо визначення переможця за наявності однакової кількості 
голосів, у зв’язку з чим Головуючим Установчого з’їзду було оголошено про закриття Установчого 
з’їзду. Враховуючи вищевикладене, просить Раду арбітражних керуючих України розглянути 
наступні пропозиції: 



1) Визначити, що список арбітражних керуючих регіону, які мають право голосувати на 
установчому з’їзді регіону, формується реєстраційною комісією установчого з’їзду на день 
проведення установчого з’їзду з числа арбітражних керуючих, що зареєстровані в регіоні, де 
проводяться вибори. 
2) Визначити датою реєстрації арбітражних керуючих для виборів в Київській області – 28.02.2020 
року (дата проведення першого Установчого з’їзду).  
3) Погодити дату призначення та проведення другого Установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Київської області. 
4) Внести зміни до Порядку проведення установчих з’їздів арбітражних керуючих регіонів та 
включити наступну норму: «Якщо за результатами голосування кандидати набрали однакову 
кількість голосів, через що не можна визначити особу, яка є обраною установчим з’їздом, 
голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю 
голосів». 
Висловився Андрій Надлонок, який відзначив, що відповідно до одноголосно затвердженого Радою 
арбітражних керуючих України Порядку проведення установчих з’їздів вже відбулося багато 
установчих з’їздів арбітражних керуючих регіонів і було сформовано єдину практику допущення 
до участі у з’їздах. Вважає невірним змінювати Порядок проведення установчих з’їздів, за яким уже 
сформована частина відокремлених підрозділів Асоціації. На його думку, арбітражні керуючі, які 
змінили місцезнаходження офісу (контори) після 16.12.2019 року та арбітражні керуючі, які 
отримали свідоцтво після цієї ж дати, не мали права брати участь в роботі установчого з’їзду. Щодо 
визначення переможця за наявності однакової кількості голосів, вважає, що це питання має 
вирішуватися ситуаційно, але внесення змін до Порядку не потребується. 
Ірина Сербін вважає недоречними будь-які зміни Порядку проведення установчих з’їздів, і вважає 
головним питання правомірності дій реєстраційної комісії установчого з’їзду арбітражних 
керуючих Київської області. Вважає, що арбітражні керуючі, які змінили місцезнаходження офісу 
(контори) після 16.12.2019 року та арбітражні керуючі, які отримали свідоцтво після цієї ж дати, не 
мають права брати участь в роботі установчого з’їзду. Щодо визначення переможця за наявності 
однакової кількості голосів, вважає, що головуючий на з’їзді при виникненні такої ситуації має 
право повторно поставити питання на голосування. 
Анатолій В’язовченко вважає, що не потребуються зміни до Порядку, а при визначенні переможця 
за наявності однакової кількості голосів можна скористатися аналогією права, а саме, положеннями 
порядку проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України, затвердженого 
Міністерством юстиції України. Щодо погодження дати призначення та проведення другого 
Установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області, вважає за необхідне рекомендувати 
вже сформованій робочій групі визначитися з датою продовження установчого з’їзду, що був 
розпочатий 28.02.2020 року. Вважає, що арбітражні керуючі, які отримали свідоцтво після цієї ж 
дати, мають право брати участь в роботі установчого з’їзду, оскільки вони користуються всіма 
правами членів СРО. 
Дмитро Антоненко відзначив, що на установчих з’їздах арбітражних керуючих регіонів, що 
відбулися до 28.02.2020 року, вже сформовано практику недопуску до участі в роботі з’їзду 
арбітражних керуючих, які отримали свідоцтва після 16.12.2019 року і внесення змін до діючого 
Порядку поставить під сумнів правомірність (надасть можливість оскарження) формування вже 
діючих Рад арбітражних керуючих регіонів. Вважає, що Установчий з’їзд арбітражних керуючих 
Київської області розпочався, отже, не може бути визнаний таким, що не відбувся. Вважає, що в 
роботі установчих з’їздів мають право брати виключно арбітражні керуючі, відповідні відомості 
про яких внесені до ЄРАКУ станом на 16.12.2019 року. Щодо визначення переможця за наявності 
однакової кількості голосів, вважає, що внесення змін до Порядку не потребується, а необхідним є 
роз’яснення відповідного положення Порядку щодо можливості повторного голосування.  
Артур Мегеря вважає, що арбітражні керуючі, які змінили місцезнаходження офісу (контори) після 
16.12.2019 року та арбітражні керуючі, які отримали свідоцтво після цієї ж дати, не мають права 
брати участь в роботі установчого з’їзду. Щодо визначення переможця за наявності однакової 
кількості голосів, вважає, що внесення змін до Порядку не потребується, а можливим є роз’яснення 
відповідного положення Порядку щодо можливості повторного голосування. 
Олександр Бондарчук вважає, що необхідно визначитися з предметом роз’яснення по голосуванню: 
чи потрібно проводити голосування заново, чи голосування проводиться по кандидатам, які набрали 
однакову найбільшу кількість голосів. Вважає, що арбітражні керуючі, які змінили 
місцезнаходження офісу (контори) після 16.12.2019 року та арбітражні керуючі, які отримали 



свідоцтво після цієї ж дати, не мають права брати участь в роботі установчого з’їзду. Вважає, що 
Установчий з’їзд арбітражних керуючих Київської області відбувся, оскільки було прийнято 
рішення по кільком питанням порядку денного, і лише після цього з’їзд було закрито. Вважає, що 
має бути призначений і проведений Другий установчий з’їзд арбітражних керуючих Київської 
області.  
Микола Лукашук відзначив, що задля запобігання виникненню конфліктних ситуацій доцільним би 
було рекомендувати арбітражним керуючим регіонів, де ще не проведені установчі з’їзди, провести 
їх до 01 квітня 2020 року. Внесення змін до діючого Порядку поставить під сумнів правомірність 
(надасть можливість оскарження) формування вже діючих Рад арбітражних керуючих регіонів, 
отже, є недоцільним. Запропонував визнати установчий з’їзд арбітражних керуючих Київської 
області таким, що не відбувся у зв’язку з неприйняттями рішень по питанням порядку денного, що 
унеможливлює створення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 
України “Рада арбітражних керуючих Київської області”. Новий установчий з’їзд арбітражних 
керуючих Київської області має бути організований робочою групою, сформованою на паритетних 
засадах. Запропонував допускати арбітражних керуючих, які отримали свідоцтво після 16.12.2019 
року до участі в роботі установчого з’їзду. Визнав за доцільне надати роз’яснення Порядку 
проведення установчих з’їздів в тій частині, що повторне голосування має проводиться по 
кандидатам, які набрали однакову найбільшу кількість голосів (до досягнення переваги одним з 
кандидатів). 
Сергій Донков запропонував визначитися з рекомендаціями для реєстраційних комісій установчих 
з’їздів щодо списку допущених до участі. 
Олександр Бондарчук запропонував надавати реєстраційним комісіям установчих з’їздів списки 
осіб, допущених до участі. В списки включати виключно арбітражних керуючих, відповідні 
відомості про яких внесені до ЄРАКУ станом на 16.12.2019 року. 
Ірина Сербін наполягала на розгляді питання щодо притягнення до відповідальності осіб, 
зазначених у колективному зверненні арбітражних керуючих Київської області (за співавторства 
Кучака Ю.Ф.), відзначаючи, що порушено правила, встановлені Статутом НААКУ, і запропонувала 
повернутися до питання порушення правил професійної етики арбітражними керуючими 
Оберемком Р.А., Харитонюком Є.В., Сологубом В.Л. після встановлення Радою арбітражних 
керуючих України порядку розгляду подібних скарг і винести рішення по суті вимог авторів 
звернення. 
Сергій Донков відзначив, що порушення правил етики, про які йдеться у зверненні, не врегулювані 
діючим Кодексом професійної етики арбітражних керуючих. 
Олександр Бондарчук запропонував рекомендувати ініціаторам нового установчого з’їзду 
арбітражних керуючих Київської області оновити склад реєстраційної комісії. 
Дмитро Антоненко нагадав, що відповідно до ч.7 ст.20 КУзПБ, перевірка саморегулівною 
організацією арбітражних керуючих діяльності арбітражного керуючого здійснюється в порядку, 
передбаченому частиною третьою цієї статті, яка, в свою чергу, встановлює, що контроль 
здійснюється шляхом проведення позапланових виїзних та невиїзних перевірок, які проводяться за 
зверненнями фізичних чи юридичних осіб. Без проведення відповідної перевірки прийняття Радою 
арбітражних керуючих України відповідних рішень є неможливим. 
 
На голосування поставлено питання: 
Визнання Установчого з’їзду арбітражних керуючих Київської області таким, що не відбувся. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 7  
«ПРОТИ» - 1 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 
 
На голосування поставлено питання: 
Рекомендація арбітражним керуючим, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходилось у 
Київській області станом на 16.12.2019 року, звернутися до Ради арбітражних керуючих України з 
письмовою вимогою про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 



«ЗА» - 7  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2 
 
На голосування поставлено питання: 
Рекомендація арбітражним керуючим, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходилось у 
регіонах, де не призначені (не проведені) установчі з'їзди, звернутися до Ради арбітражних 
керуючих України з письмовою вимогою про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих 
регіону в строк до 01 травня 2020 року. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 7  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2 
 
На голосування поставлено питання: 
Внесення змін до Порядку проведення установчих з’їздів арбітражних керуючих регіонів та 
включення до нього наступної норми: «Якщо за результатами голосування кандидати набрали 
однакову кількість голосів, через що не можна визначити особу, яка є обраною установчим з’їздом, 
голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю 
голосів» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 1  
«ПРОТИ» - 7 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1 
 
На голосування поставлено питання: 
Надання роз’яснення, що відповідно до п.п.2, 12, 15 Порядку проведення установчих з’їздів 
арбітражних керуючих регіонів, затвердженого протоколом №2 засідання Ради арбітражних 
керуючих України від 16 грудня 2019 року, право ініціювати проведення установчого з’їзду, бути 
учасником установчого з’їзду з правом вирішального голосу, голосувати з питань порядку денного, 
обирати та бути обраним до регіональних органів Асоціації мають право арбітражні керуючі, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходилось у відповідному регіоні станом 16 грудня 2019 
року, відповідно до орієнтовного переліку арбітражних керуючих, який надається реєстраційній 
комісії установчого з’їзду виконавчим директором Національної асоціації арбітражних керуючих 
України. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 8  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1 
 
На голосування поставлено питання: 
Надання роз’яснення, що п.24 Порядку проведення установчих з’їздів арбітражних керуючих 
регіонів, затвердженого протоколом №2 засідання Ради арбітражних керуючих України від 16 
грудня 2019 року має виконуватися наступним чином: якщо за результатами голосування кандидати 
набрали однакову кількість голосів, через що не можна визначити особу, яка є обраною установчим 
з’їздом, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю 
голосів. Під час повторного голосування кожен арбітражний керуючий має тільки один голос, тобто 
може голосувати тільки за одну кандидатуру. Переголосування проводиться, доки один кандидат 
не набере найбільшу кількість голосів. 
 



ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 8  
«ПРОТИ» - 0 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
Визнати Установчий з’їзд арбітражних керуючих Київської області таким, що не відбувся, у зв’язку 
з неприйняттям рішень по питанням порядку денного, що унеможливлює створення відокремленого 
підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих 
Київської області”. 
Рекомендувати арбітражним керуючим, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходилось у 
Київській області станом на 16.12.2019 року, звернутися до Ради арбітражних керуючих України з 
письмовою вимогою про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону. 
Рекомендувати арбітражним керуючим, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходитися у 
регіонах, де не призначені (не проведені) установчі з'їзди, звернутися до Ради арбітражних 
керуючих України з письмовою вимогою про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих 
регіону в строк до 01 травня 2020 року. 
Роз’яснити, що відповідно до п.п.2, 12, 15 Порядку проведення установчих з’їздів арбітражних 
керуючих регіонів, затвердженого протоколом №2 засідання Ради арбітражних керуючих України 
від 16 грудня 2019 року, право ініціювати проведення установчого з’їзду, бути учасником 
установчого з’їзду з правом вирішального голосу, голосувати з питань порядку денного, обирати та 
бути обраним до регіональних органів Асоціації мають право арбітражні керуючі, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходилось у відповідному регіоні станом 16 грудня 2019 
року, відповідно до орієнтовного переліку арбітражних керуючих, який надається реєстраційній 
комісії установчого з’їзду виконавчим директором Національної асоціації арбітражних керуючих 
України. 
Роз’яснити, що п.24 Порядку проведення установчих з’їздів арбітражних керуючих регіонів, 
затвердженого протоколом №2 засідання Ради арбітражних керуючих України від 16 грудня 2019 
року має виконуватися наступним чином: якщо за результатами голосування кандидати набрали 
однакову кількість голосів, через що не можна визначити особу, яка є обраною установчим з’їздом, 
голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів. 
Під час повторного голосування кожен арбітражний керуючий має тільки один голос, тобто може 
голосувати тільки за одну кандидатуру. Переголосування проводиться, доки один кандидат не 
набере найбільшу кількість голосів.  
 

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 

 
 


