
ПРОТОКОЛ №13 
засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
                       24 липня 2020 року 
 
Місце ведення протоколу: 
м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.2А, прим.16 
 
Розпочато о 11 годині 00 хвилин, закінчено о 11 годині 34 хвилин 
 
ПРИСУТНІ в режимі відеоконференції за допомогою програми  Zoom Cloud Meetings:  

1. Лукашук Микола - Голова Ради арбітражних керуючих України 
2. Бондарчук Олександр – заступник Голови Ради арбітражних керуючих України 
3. Антоненко Дмитро  - член Ради арбітражних керуючих України 
4. В’язовченко Анатолій - член Ради арбітражних керуючих України 
5. Віскунов Олександр - член Ради арбітражних керуючих України 
6. 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 тринадцятого 
засідання Ради арбітражних керуючих України. Дане Засідання Ради арбітражних керуючих 
України скликано Головою Ради арбітражних керуючих України на підставі п.14.5.3, абз.2 п.16.2. 
Статуту Асоціації, абз.2 п.4.2. Положення про Раду арбітражних керуючих України.  

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, засідання проводиться у форматі 
відеоконференції за допомогою програми  Zoom Cloud Meetings. 

Микола Лукашук повідомив, що результати проведення засідання Ради арбітражних 
керуючих України фіксуються у протоколі. При цьому, відповідно до п. 14.5.3. Статуту НААКУ 
Голова Ради арбітражних керуючих України скликає та проводить засідання Ради арбітражних 
керуючих України, головує на них. Ведення протоколу Ради арбітражних керуючих України, згідно 
із п.15.4.3. Статуту НААКУ, забезпечує секретаріат в особі виконавчого директора Асоціації 
Олександра Донченка. Засідання Ради фіксується аудіовізуальними засобами. 

Члени РАКУ заздалегідь повідомлені про дату і час засідання, а також про питання порядку 
денного.  

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

області. 
2. Про утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих 

України – Ради арбітражних керуючих Івано-Франківської області. 
3. Щодо підтримки ініціативи Ради арбітражних керуючих Львівської області про створення 

Центрів підтримки арбітражних керуючих. 
 
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 Херсонській 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 4 арбітражними керуючими з 21, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Херсонській області. 



До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Глуховського Олексія Юрійовича, Акопяна Гаджика 
Гарагеновича, Косенка Сергія Георгійовича, Крижановського Миколу Михайловича. Кандидати до 
реєстраційної комісії: Крижановський Микола Михайлович, Мітюк Олександр Павлович. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 28 липня 2020 року о 14.00 годин за адресою: 
м.Херсон, вул.Університетська, буд.27 (приміщення конференц-залу наукової бібліотеки головного 
корпусу Херсонського державного університету). 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Микола Лукашук відзначив, що установчий з’їзд має відбуватися з додержанням карантинних 

обмежень і виконанням відповідних заходів. 
 
На голосування поставлено питання: 
Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Херсонської області 28 липня 2020 

року о 14.00 годині за адресою: м.Херсон, вул.Університетська, буд.27 (приміщення конференц-
залу наукової бібліотеки головного корпусу Херсонського державного університету). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 10 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Херсонської області 28 липня 2020 року о 

14.00 годині за адресою: м.Херсон, вул.Університетська, буд.27 (приміщення конференц-залу 
наукової бібліотеки головного корпусу Херсонського державного університету) з наступним 
порядком денним: 

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

керуючих Херсонської 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: Глуховський Олексій Юрійович, Акопян Гаджик 
Гарагенович, Косенко Сергій Георгійович, Крижановський Микола Михайлович. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Херсонської 
області в наступному складі: Крижановський Микола Михайлович, Мітюк Олександр Павлович. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Херсонської області з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. 28 липня 2020 року. 

Установчий з’їзд арбітражних керуючих Херсонської області має відбуватися з додержанням 
карантинних обмежень і виконанням відповідних заходів. 
 

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

України протоколу установчого з’їзду арбітражних керуючих Івано-Франківської області, який 
відбувся 03.07.2020 року та затвердженого на цьому з’їзді Положення про Раду арбітражних 
керуючих Івано-Франківської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку 
денного, прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Івано-Франківської 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 Івано-Франківської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 10 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
1. Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада 
арбітражних керуючих Івано-Франківської області”. 
2. Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації 
арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Івано-Франківської області” Ловаса 
Василя Олексійовича. 
 
 
З питання третього порядку денного слухали: 

 
Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих України 
листа Ради арбітражних керуючих Львівської області №01/07/2020 від 02.07.2020 року, в якому 
міститься пропозиція рекомендувати Радам арбітражних керуючих регіонів створити центри 
підтримки арбітражних керуючих (ЦПАК) на матеріально-технічній базі відповідних Рад 
арбітражних керуючих регіонів. 
Додатково відзначив, що в травні 2020 року ЦПАК також створено на базі Ради арбітражних 
керуючих Чернівецької області.  
Згідно публікацій в соцмережах, допомогою в ЦПАК на базі Ради арбітражних керуючих Львівської 
області скористалися арбітражні керуючі з інших регіонів, про що залишили виключно схвальні 
відгуки. 
Згідно п.2.2.4 Статуту НААКУ, створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності 
арбітражними керуючими віднесено до завдань саморегулівної організації. 
Андрій Надлонок відзначив, що ЦПАК при Раді арбітражних керуючих Львівської області вже 
функціонує в якості ефективної платформи для налагодження співпраці та взаємодії між 
арбітражними керуючими різних регіонів. В приміщенні ЦПАК кожен арбітражний керуючий може 
в разі необхідності скористатися робочим місцем, комп’ютером, принтером, отримати доступ до 
мережі інтернет тощо. 
 
На голосування поставлено питання: 
Схвалення ініціативи Ради арбітражних керуючих Львівської області щодо створення Центру 
підтримки арбітражних керуючих (ЦПАК) на матеріально-технічній базі Ради арбітражних 
керуючих регіону. 
Рекомендація Радам арбітражних керуючих регіонів підтримати ініціативу Ради арбітражних 
керуючих Львівської області щодо створення Центру підтримки арбітражних керуючих (ЦПАК) на 
матеріально-технічній базі Ради арбітражних керуючих регіону. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 10 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 



ВИРІШИЛИ: 
Схвалити ініціативу Ради арбітражних керуючих Львівської області щодо створення Центру 
підтримки арбітражних керуючих (ЦПАК) на матеріально-технічній базі Ради арбітражних 
керуючих регіону. 
Рекомендувати Радам арбітражних керуючих регіонів підтримати ініціативу Ради арбітражних 
керуючих Львівської області щодо створення Центру підтримки арбітражних керуючих (ЦПАК) на 
матеріально-технічній базі Ради арбітражних керуючих регіону. 
 
У зв’язку із тим, що було розглянуто всі питання порядку денного, засідання Ради арбітражних 
керуючих України оголошується закритим. 

 
ПІДПИСИ 

 
 


