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ПРОТОКОЛ   №2 
засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
м. Київ                      16 грудня 2019 року 
 
Місце проведення засідання: 
м. Київ, вул.Іллінська, 8, під’їзд 10 
 
Розпочато о 15 годині 20 хвилин, закінчено о 17 годині 00 хвилин 
 
ПРИСУТНІ:  

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 Аполлінарійович - 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 другого 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.  

 
Від Миколи Лукашука надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний засідання Ради 
арбітражних керуючих України: 

1. Затвердження Порядку проведення установчих з’їздів арбітражних керуючих регіонів. 
2. Затвердження Типового положення про З’їзд арбітражних керуючих регіону. 
3. Затвердження Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону. 
4. Розгляд пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства. 
5. Інше. 

 
Після обговорення, 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний засідання Ради арбітражних керуючих України 
16.12.2019 р.: 

1. Затвердження Порядку проведення установчих з’їздів арбітражних керуючих регіонів. 
2. Затвердження Типового положення про З’їзд арбітражних керуючих регіону. 
3. Затвердження Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону. 
4. Розгляд пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства. 
5. Інше. 
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З питання першого порядку денного слухали: 
 
Миколу Лукашука, який нагадав, що на засіданні Ради арбітражних керуючих України 

04.12.2019 було, зокрема, прийнято рішення про розробку типового Положення про з’їзд арбітражних 
керуючих регіону та типового Положення про раду арбітражних керуючих регіону. Повноваження 
щодо затвердження типових положень про з’їзд арбітражних керуючих регіону та Раду арбітражних 
керуючих регіону закріплено п.13.10.18 Статуту НААКУ. Крім того, Микола Лукашук звернув увагу 
присутніх на те, що Розділом 18 Статуту НААКУ передбачено проведення установчих з’їздів 
арбітражних керуючих регіонів. 

На виконання рішення засідання Ради арбітражних керуючих України від 04.12.2019 та 
положень Статуту НААКУ, Іриною Сербін було запропоновано для ознайомлення, обговорення та 
подальшого затвердження проєкт Порядку проведення установчих з’їздів арбітражних керуючих 
регіонів. 

Дмитром Антоненком було запропоноване уточнення щодо змісту вимоги про проведення 
установчого з’їзду та порядку обрання заступника Голови ради арбітражних керуючих регіону. 

Після ознайомлення та обговорення запропонованого проєкту Порядку проведення установчих 
з’їздів арбітражних керуючих регіонів, 
 
На голосування поставлено питання: 

1. Затвердження Порядку проведення установчих з’їздів арбітражних керуючих регіонів 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Порядок проведення установчих з’їздів арбітражних керуючих регіонів. 
 

 
З питання другого порядку денного слухали: 
 

Миколу Лукашука, який зважаючи на вже згадане рішення Ради арбітражних керуючих 
України  від 04.12.2019 щодо затвердження типового Положення про з’їзд арбітражних керуючих 
регіону та на її повноваження, передбачене п.13.10.18 Статуту НААКУ, надав для розгляду та 
затвердження проєкт Типового положення про З’їзд арбітражних керуючих регіону, яким 
передбачено фундаментальні вимоги щодо порядку скликання, проведення та прийняття рішень 
з’їздом арбітражних керуючих регіону. 
 

Після ознайомлення та обговорення запропонованого проєкту Типового положення про З’їзд 
арбітражних керуючих регіону, 

 
На голосування поставлено питання: 

1. Затвердження Типового положення про З’їзд арбітражних керуючих регіону 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Типове положення про З’їзд арбітражних керуючих регіону 
 
З питання третього порядку денного слухали: 
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Миколу Лукашука, який, виходячи зі змісту попередніх двох  питань порядку денного, 
зауважив про необхідність затвердження також Типового положення про Раду арбітражних керуючих 
регіону. Для ознайомлення, обговорення та подальшого затвердження, Миколою Лукашуком було 
надано проєкт Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону, яким визначено 
основоположні норми щодо обсягу повноважень та порядку роботи ради арбітражних керуючих 
регіону. 
 

Після ознайомлення та обговорення запропонованого проєкту Типового положення про Раду 
арбітражних керуючих регіону, 

 
На голосування поставлено питання: 

1. Затвердження Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 

2. Затвердити Типове положення про Раду арбітражних керуючих регіону 
 
 

З питання четвертого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який зауважив, що відповідно до п. 2.2.12., 2.2.13 Статуту НААКУ 
визначено наступні завдання самоврядування арбітражних керуючих, а саме: 

підготовка та надання органам державної влади рекомендацій щодо вдосконалення 
законодавства у сфері банкрутства (неплатоспроможності); ініціювання та участь 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;  

сприяння в інформуванні членів Асоціації щодо діяльності Асоціації та актуальних питань 
законодавства у сфері банкрутства (неплатоспроможності). 

Крім того, Микола Лукашук нагадав, що 23 вересня 2019 року наказом № 3550/7 Міністерства 
юстиції України створено робочу групу з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства. 
Відповідно до наказу вирішено визначити завданням робочої групи здійснення аналізу положень 
Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України на предмет виявлення 
норм, які потребують удосконалення, та розробка пропозицій щодо внесення змін до кодексу 
України з процедур банкрутства, а також розробка пропозицій щодо внесення змін до інших 
законодавчих актів України з питань, пов’язаних із запровадженням Кодексу України з процедур 
банкрутства.  

Зважаючи на викладене, Миколою Лукашуком було запропоновано для розгляду проєкт змін 
до норм Кодексу України з процедур банкрутства з обґрунтуванням запропонованих змін, 
викладених в окремі таблиці (Додаток «Проєкт Змін до КУзПБ»). Дані зміни запропоновано в 
подальшому надати для розгляду та обговорення робочої групи з питань удосконалення 
законодавства у сфері банкрутства. 
 

Після обговорення запропонованих змін до КУзПБ, 
На голосування поставлено питання: 

1. Надання на розгляд робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері 
банкрутства проєкту змін до норм Кодексу України з процедур банкрутства. 

2. Уповноваження членів робочої групи при Мінюсті на надання на розгляд робочої групи з 
питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства проєкту змін до норм Кодексу 
України з процедур банкрутства. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Надати на розгляд робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства 
проєкту змін до норм Кодексу України з процедур банкрутства. 

2. Уповноважити делегованих НААКУ членів робочої групи при Мінюсті з питань 
удосконалення законодавства у сфері банкрутства надати на її розгляд проєкт змін до норм 
Кодексу України з процедур банкрутства. 

 
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 
 

Лукашук Микола            [ПІДПИС]  

Бондарчук Олександр   [ПІДПИС]  

Антоненко Дмитро  [ПІДПИС]  

В’язовченко Анатолій   [ПІДПИС]  

Віскунов Олександр   [ПІДПИС]  

Донков Сергій   [ПІДПИС]  

Лахненко Євгеній  [ПІДПИС]  

Мегеря Артур  [ПІДПИС]  

Надлонок Андрій  
 

 [ПІДПИС]  

Сербін Ірина  [ПІДПИС]  

Сокотун Віталій  [ПІДПИС]  
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Затверджено протоколом №2 
засідання Ради арбітражних 
керуючих України від 16 грудня 
2019 року 

 
ПОРЯДОК 

проведення установчих з’їздів 
арбітражних керуючих регіонів 

 

1. Установчий з’їзд арбітражних керуючих регіону (далі – установчий з’їзд) 
скликається Радою арбітражних керуючих України (далі – Рада) за ініціативою не менше 10 
відсотків загальної кількості арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у відповідному регіоні. 

2. Право ініціювати проведення установчого з’їзду, бути учасником установчого 
з’їзду з правом вирішального голосу (далі – учасник установчого з’їзду), голосувати з питань 
порядку денного, обирати та бути обраним до регіональних органів Асоціації мають право 
арбітражні керуючі, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у відповідному 
регіоні станом на день набрання цим Порядком чинності. 

3. Ініціатива про проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих регіону  
оформлюється у вигляді письмової вимоги та повинна бути підписана кожним арбітражним 
керуючим - ініціатором проведення установчого з’їзду. 

4. Вимога про проведення установчого з’їзду повинна містити 

-  прізвище, ім'я, по батькові, номер свідоцтва та інформацію про місцезнаходження 
контори (офісу), контактні телефони і адресу електронної пошти арбітражного 
керуючого – ініціатора проведення установчого з’їзду, відповідно до інформації 
Єдиного реєстру арбітражних керуючих України (далі – ЄРАКУ); 

- пропозиції щодо кандидатів до робочої групи з питань організації і проведення 
установчого з’їзду з числа арбітражних керуючих регіону та їх згоду на участь в 
забезпеченні організації і проведення установчого з’їзду; 

- пропозиції щодо дати, часу і місця проведення установчого з’їзду з відповідним 
підтвердженням такої можливості. 

 При цьому днем отримання Радою вимоги вважається дата проведення чергового 
засідання Ради після надходження вимоги, яка відповідає вищезазначеним умовам, до 
Асоціації, але не раніше дати отримання від державного органу з питань банкрутства 
переліку арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у 
відповідному регіоні станом на день набрання цим Порядком чинності. 

5. Вимога про проведення установчого з’їзду підлягає перевірці на предмет 
відповідності вимогам цього Порядку. Голова Ради арбітражних керуючих України 
організовує проведення такої перевірки та доповідає висновки за результатами її проведення 
на засіданні Ради. 

6. Рада зобов’язана розглянути вимогу та, у випадку її відповідності цьому 
Порядку, протягом 10 днів з дня отримання вимоги організувати та провести установчий 
з’їзд.  

7. Про проведення з’їзду арбітражних керуючих регіону Рада повідомляє 
кожного арбітражного керуючого, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у 
відповідному регіоні та розміщує повідомлення про проведення з’їзду на веб-сайті 
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Національної асоціації арбітражних керуючих України (далі – Асоціація) та (або) власній 
сторінці в мережі facebook. 

8. Повідомлення про проведення установчого з’їзду здійснюється Радою шляхом 
надсилання повідомлення на адресу електронної пошти арбітражного керуючого, вказану в 
ЄРАКУ. 

  Повідомлення про проведення установчого з’їзду повинно містити відомості про дату, 
час та місце проведення з’їзду, а також його питання порядку денного. 

9. Установчий з’їзд проводиться з наступним порядком денним: 

визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих регіону; 

утворення ради арбітражних керуючих регіону;  
затвердження положення про раду арбітражних керуючих регіону; 

обирання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради 
арбітражних керуючих регіону. 

10. Ініціатори проведення установчого з’їзду мають право у вимозі про 
проведення установчого з’їзду пропонувати додаткові питання порядку денного.  

  Установчий з’їзд не має права приймати рішення з питань, які не включені до порядку 
денного установчого з’їзду в порядку, визначеному цим Порядком. 

11. Рада забезпечує організацію та проведення установчого з’їзду. Радою може 
бути створено робочу групу, на яку покладається 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. У випаду неможливості забезпечення умов для проведення 
установчого з’їзду в строки, визначені цим Порядком, Рада має право провести установчий 
з’їзд в інші, ніж визначені пунктом 6 Порядку строки, але в будь-якому випадку не пізніше 
30 днів з дня отримання вимоги про проведення установчого з’їзду. 

12. Рада організовує реєстрацію учасників установчого з’їзду. Для реєстрації 
учасників з’їзду Рада утворює реєстраційну комісію установчого з’їзду. Кількісний склад 
реєстраційної комісії та час на реєстрацію учасників установчого з’їзду визначається Радою, 
виходячи з кількості арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у відповідному регіоні та які мають право брати участь в установчому з’їзді з 
правом вирішального голосу, але не менше 1 години. 

13. Реєстрація учасника установчого з’їзду здійснюється реєстраційною комісією 
за умови пред’явлення посвідчення арбітражного керуючого або іншого документу, який 
згідно до законодавства посвідчує особу арбітражного керуючого. 
  Зареєстрованому учаснику установчого з’їзду видається мандат учасника установчого 
з’їзду, який підписується членом реєстраційної комісії. 

14. За результатами реєстрації учасників установчого з’їзду реєстраційною 
комісією визначається найстарший за віком учасник установчого з’їзду та складається 
протокол реєстрації учасників установчого з’їзду, який підписується всіма членами комісії. 
Протокол повинен містити інформацію про загальну кількість арбітражних керуючих, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні та які мають 
право брати участь в установчому з’їзді з правом вирішального голосу, кількість 
зареєстрованих учасників установчого з’їзду та найстаршого за віком учасника установчого 
з’їзду. 

15. Установчий з’їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше 10 
відсотків арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у 
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відповідному регіоні та які мають право приймати участь в установчому з’їзді з правом 
вирішального голосу. 

16. Підписаний протокол реєстрації учасників установчого з’їзду передається 
найстаршому за віком учаснику установчого з’їзду. 

17. Установчий з’їзд відкриває найстарший за віком учасник установчого з’їзду, 
який доповідає про наявність кворуму та можливість прийняття установчим з’їздом рішень з 
питань порядку денного. 

18. Після цього установчий з’їзд обирає лічильну комісію. Кількісний склад 
лічильної комісії визначається установчим з’їздом, виходячи з кількості учасників 
установчого з’їзду, але не менше трьох осіб. Лічильна комісія обирає зі свого складу Голову 
та секретаря комісії. До складу лічильної комісії не можуть входити учасники установчого 
з’їзду, які є членами або кандидатами до складу органів Асоціації. 

19. Лічильна комісія в межах своєї компетенції: 

організує голосування на установчому з'їзді; 
здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування; 

складає протокол про підсумки голосування. 
20. Протоколи лічильної комісії та бюлетені для голосування після завершення 

з’їзду додаються до протоколу установчого з’їзду та є його невід’ємною частиною. 

21. Наступним питанням установчий з’їзд обирає головуючого на установчому 
з’їзді. Головуючий обирається відкритим голосуванням, якщо установчим з’їздом не 
прийнято інше рішення. Головуючий на установчому з’їзді обирає секретаря з’їзду. 

22. Рішення установчого з’їзду, крім обрання Голови ради та складу ради 
арбітражних керуючих регіону, приймаються простим відкритим голосуванням. Рішення 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини учасників 
установчого з’їзду. 

23. Кандидати на посади Голови та членів ради арбітражних керуючих регіону 
висуваються на установчому з’їзді. 

24. Вибори Голови і Заступника голови ради арбітражних керуючих регіону 
відбуваються шляхом таємного голосування.  

  Обраним Головою ради і Заступником голови ради арбітражних керуючих регіону є 
кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами. 
Голосування щодо виборів Голови ради і Заступника голови ради арбітражних керуючих 
регіону відбувається окремо. 

25. Вибори членів ради арбітражних керуючих регіону відбуваються шляхом 
таємного рейтингового голосування. з урахування положень Статуту щодо виборів членів 
Ради арбітражних керуючих України. 

  Кожен учасник установчого з’їзду під час голосування з обрання членів Ради 
арбітражних керуючих регіону має кількість голосів, яка дорівнює кількісному складу ради 
арбітражних керуючих регіону за виключенням Голови ради і Заступника голови ради 
арбітражних керуючих регіону.  
  В бюлетень для голосування включаються всі кандидати до відповідного органу. За 
одного кандидата може бути віддано лише один голос. 
  Обраними членами ради арбітражних керуючих регіону є кандидати, які за 
результатами рейтингового голосування набрали найбільшу кількість голосів в порівнянні з 
іншими кандидатами в кількості, яка дорівнює кількісному складу ради арбітражних 
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керуючих регіону за виключенням Голови ради і Заступника голови ради арбітражних 
керуючих регіону. 

26. На установчому з’їзді ведеться протокол. Протокол установчого з’їзду повинен 
містити інформацію про дату, час та місце проведення з’їзду, інформацію про наявність 
кворуму установчого з’їзду, хід розгляду питань порядку денного установчого з’їзду, 
результати голосування та прийняті рішення з питань порядку денного. 

27. Протокол установчого з’їзду підписується головуючим і секретарем з’їзду. 
Підписаний протокол разом з усіма додатками передається на зберігання Раді. 

28. Не врегульовані цим Порядком питання проведення установчого з’їзду 
вирішуються в порядку, визначеному Статутом для проведення з’їзду арбітражних керуючих 
України. 

29. Цей Порядок набирає чинності 16 грудня 2019 р. 
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Затверджено протоколом №2 
засідання Ради арбітражних 
керуючих України від 16 грудня 
2019 року 

 

 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про З’їзд арбітражних керуючих регіону 
 

1.1. З’їзд арбітражних керуючих регіону є вищим регіональним органом Асоціації. 
1.2. З’їзд арбітражних керуючих регіону скликається радою арбітражних керуючих регіону 
не рідше одного разу на рік.  
З’їзд арбітражних керуючих регіону може бути скликано також на вимогу: 

- державного органу з питань банкрутства; 
- не менше 10 відсотків загальної кількості членів Асоціації, місцезнаходження контори 

(офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні; 

- Ради арбітражних керуючих України; 

- Голови Ради арбітражних керуючих України. 

1.3. Порядок скликання, проведення та прийняття рішень з’їздом арбітражних керуючих 
регіону визначається з урахуванням цього Положення та положень Статуту про з’їзд 
арбітражних керуючих України. 

1.4. З’їзд арбітражних керуючих регіону вважається повноважним, якщо на ньому присутні 
більше 10 відсотків членів Асоціації, місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у 
відповідному регіоні.  

1.5. Право голосу з питань порядку денного з’їзду арбітражних керуючих регіону, право 
обирати та бути обраним мають лише члени Асоціації, місцезнаходження контори (офісу) 
яких знаходиться у відповідному регіоні. 
1.6. На початку з’їзду арбітражних керуючих регіону, з’їзд зі свого числа обирає 
головуючого та секретаря з’їзду. 
1.7. До повноважень з’їзду арбітражних керуючих регіону належить:  
1.7.1. обрання Голови та членів ради арбітражних керуючих регіону, дострокове відкликання 
їх з посад; 

1.7.2. обрання ревізійної комісії регіону та їх дострокове відкликання з посад; 

1.7.3. схвалення кошторису ради арбітражних керуючих регіону, а також звіту про його 
виконання; 
1.7.4. розгляд та затвердження звіту ради арбітражних керуючих регіону; висновків 
ревізійної комісії регіону; 
1.7.5. організація виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих України  та Ради 
арбітражних керуючих України; 

1.7.6. внесення пропозицій Раді арбітражних керуючих України з питань діяльності 
регіональних органів Асоціації, внесення змін до рішень Асоціації та інших питань 
діяльності Асоціації; 



10 
 

1.7.7. прийняття рішень, обов’язкових до виконання членами Асоціації, місцезнаходження 
контори (офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні; контроль за виконанням цих 
рішень; 

1.7.8. здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу, Статуту та положення про раду 
арбітражних керуючих регіону. 

1.8. З’їзд арбітражних керуючих регіону може вирішувати будь-які питання діяльності 
ради арбітражних керуючих регіону та членів Асоціації, місцезнаходження контри (офісу) 
яких знаходиться у відповідному регіоні. 
1.9. З’їзд арбітражних керуючих регіону приймає рішення більшістю присутніх на з’їзді 
членів Асоціації, місцезнаходження контри (офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні.  
1.10. За результатами з’їзду оформлюється протокол, який підписується головуючим і 
секретарем з’їзду. Протокол повинен містити інформацію про питання порядку денного, хід 
проведення з’їзду, результати голосування по кожному питанню порядку денного і прийняті 
рішення. 
1.11. Оригінал протоколу з’їзду арбітражних керуючих регіону передається на зберігання в 
раду арбітражних керуючих регіону, а його копія надсилається Раді арбітражних керуючих 
України. 

1.12. Рішення, які приймаються з’їздом арбітражних керуючих регіону та радою 
арбітражних керуючих регіону не можуть протирічити рішенням з’їзду арбітражних 
керуючих України та Ради арбітражних керуючих України. 
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Затверджено протоколом №2 
засідання Ради арбітражних 
керуючих України від 16 грудня 
2019 року 

 

 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду арбітражних керуючих регіону 
 

1.1. Рада арбітражних керуючих регіону є регіональним органом Асоціації, який здійснює 
функції самоврядування арбітражних керуючих в регіоні у період між з'їздами арбітражних 
керуючих регіону.  
1.2. Повноваження і порядок роботи ради арбітражних керуючих регіону визначаються 
Кодексом, цим Статутом та положенням про раду арбітражних керуючих регіону, прийнятим 
з’їздом арбітражних керуючих регіону. 

1.3. Рада арбітражних керуючих регіону підзвітна з’їзду арбітражних керуючих регіону та 
Раді арбітражних керуючих України. 

1.4. Голова ради арбітражних керуючих регіону, входить до складу ради арбітражних 
керуючих регіону та очолює її.  

1.5. Голова ради арбітражних керуючих регіону та члени ради арбітражних керуючих 
регіону обираються з’їздом арбітражних керуючих регіону з числа членів Асоціації, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у відповідному регіоні. Кількісний 
склад ради арбітражних керуючих  регіону визначається з’їздом арбітражних керуючих 
регіону. 
Вибори Голови ради арбітражних керуючих регіону відбуваються шляхом таємного 
голосування. Обраним Головою ради арбітражних керуючих регіону є кандидат, який 
набрав найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами. 

Вибори членів ради арбітражних керуючих регіону відбувається шляхом таємного 
рейтингового голосування.  
На першому засіданні члени ради арбітражних керуючих регіону за пропозицією Голови 
ради обирають зі свого складу заступника Голови та Секретаря ради.  

1.6. Строк повноважень членів ради арбітражних керуючих регіону становить два роки. 
Одна й та сама особа не може бути Головою або членом ради арбітражних керуючих регіону 
більше ніж два строки поспіль.  

1.7. Формою роботи ради арбітражних керуючих регіону є засідання. Рішення ради 
приймаються виключно на засіданнях ради. 

1.8. Засідання ради арбітражних керуючих регіону скликаються за необхідності, але не 
рідше одного разу на два місяці.  

На засіданні ради арбітражних керуючих  регіону ведеться протокол, яким фіксується хід 
засідання, результати голосування з питань порядку денного та прийняті рішення. Протокол 
засідання ради підписується Головою Ради та Секретарем. 

Оригінал протоколу засідання ради арбітражних керуючих регіону зберігається в раді 
арбітражних керуючих регіону, а його копія надсилається Раді арбітражних керуючих 
України. 
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1.9. Рада арбітражних керуючих регіону: 
1.9.1. формує порядок денний, скликає та забезпечує проведення з’їзду арбітражних 
керуючих регіону; 

1.9.2. забезпечує виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих регіону, з’їзду арбітражних 
керуючих України та Ради арбітражних керуючих України; здійснює контроль за їх 
виконанням; 

1.9.3. готує кошторис ради арбітражних керуючих регіону та звіт про його виконання, 
передає їх на схвалення з’їзду арбітражних керуючих регіону;  
1.9.4. звітує перед Радою арбітражних керуючих України; 

1.9.5. сприяє забезпеченню гарантій діяльності арбітражних керуючих, захисту професійних 
прав арбітражних керуючих; 

1.9.6. утворює інші регіональні органи Асоціації, затверджує положення про такі органи; 

1.9.7. забезпечує здійснення інформаційної політики; 

1.9.8. надає територіальному органу державного органу з питань банкрутства кандидатури 
арбітражних керуючих для залучення їх під час проведення перевірок арбітражного 
керуючого; 
1.9.9. сприяє територіальному органу державного органу з питань банкрутства в реалізації 
повноважень у сфері банкрутства (неплатоспроможності); 
1.9.10. бере участь в здійсненні заходів з підготовки та підвищення кваліфікації 
арбітражних керуючих; 
1.9.11. організовує перевірку оприлюдненої інформації, що принижує честь і гідність, 
ділову репутацію арбітражних керуючих; 
1.9.12. в межах власної компетенції приймає обов’язкові до виконання арбітражними 
керуючими регіону рішення та контролює їх виконання; 
1.9.13. розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;  

1.9.14. виконує інші повноваження відповідно до Кодексу, Статуту, рішень з’їздів 
арбітражних керуючих України, Ради арбітражних керуючих України, з'їзду арбітражних 
керуючих регіону. 
1.10. Голова ради арбітражних керуючих регіону представляє раду в органах державної 
влади регіону, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, 
незалежно від форми власності, перед громадянами. Голова ради арбітражних керуючих 
регіону за посадою є головою відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних 
керуючих. 

1.11. Голова ради арбітражних керуючих регіону: 
1.11.1. забезпечує скликання та проведення засідань ради арбітражних керуючих регіону, 
головує на них; 
1.11.2. відкриває з’їзд арбітражних керуючих регіону; 

1.11.3. представляє арбітражних керуючих регіону; 
1.11.4. організовує та контролює виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих України, 
Ради арбітражних керуючих України, з'їзду арбітражних керуючих регіону та ради 
арбітражних керуючих регіону; 

1.11.5. вживає заходи щодо забезпечення гарантій діяльності арбітражних керуючих, 
захисту професійних і соціальних прав арбітражних керуючих; 
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1.11.6. забезпечує проведення перевірки оприлюдненої інформації, що принижує честь і 
гідність, ділову репутацію арбітражних керуючих, у разі її недостовірності вживає заходів 
для її спростування; 

1.11.7. забезпечує розгляд в порядку, визначеному законодавством звернень громадян та 
запитів на отримання публічної інформації; 

1.11.8. розпоряджається коштами і майном регіонального органу Асоціації відповідно до 
кошторису; 

1.11.9. організовує і забезпечує ведення діловодства ради арбітражних керуючих регіону;  
1.11.10. вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду арбітражних керуючих регіону, 
рішеннями з’їзду арбітражних керуючих України, Ради арбітражних керуючих України, 
з'їзду арбітражних керуючих регіону, ради арбітражних керуючих регіону. 
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       Затверджено протоколом №2  
       засідання Ради арбітражних 
       керуючих України  
       від 16 грудня 2019 року 

 
ПРОПОЗИЦІЇ 

Національної асоціації арбітражних керуючих України  
щодо удосконалення діючого законодавства про банкрутство 

 
 

Норма Зміст наявної норми КУзПБ Змінена норма КУзПБ Обґрунтування змін 
Абз.1 ч.2 ст.10 Арбітражний керуючий з моменту 

постановлення ухвали (постанови) 
про призначення його керуючим 
санацією або ліквідатором до моменту 
припинення здійснення ним 
повноважень прирівнюється до 
службової особи підприємства-
боржника. 

Виключити Арбітражний керуючий є суб’єктом незалежної 
професійної діяльності, що визначено у ч.1 цієї ж 
статті. Таким чином, визначення арбітражного 
керуючого як службової особи підприємства-
боржника суперечить ч.1 цієї ж статті. Поняття 
«службова особа» в розумінні ККУ тлумачиться 
як суб’єкт злочину та є кваліфікуючою ознакою 
відповідного складу злочину, у зв’язку з чим 
застосування даного поняття до арбітражного 
керуючого є недоречним. 0 

Ч.1 ст.11 Арбітражним керуючим може бути 
громадянин України, який має вищу 
юридичну або економічну освіту 
другого (магістерського) рівня, 
загальний стаж роботи за фахом не 
менше трьох років або не менше 
одного року після отримання 
відповідної вищої освіти на керівних 
посадах, пройшов навчання та 
стажування протягом шести місяців у 
порядку, встановленому державним 

Арбітражним керуючим може бути 
громадянин України, який має вищу 
юридичну або економічну освіту не 
нижче другого (магістерського) рівня, 
загальний стаж роботи за фахом не 
менше трьох років або не менше 
одного року після отримання 
відповідної вищої освіти на керівних 
посадах, або пройшов навчання та 
стажування протягом шести місяців у 
порядку, встановленому державним 
органом з питань банкрутства, володіє 

Відповідно до Постанови КМУ № 1341 від 
23.11.2011 «Про затвердження Національної 
рамки кваліфікацій» в Україні існують наступні 
рівні освіти: 
-початковий рівень; 
- перший (бакалаврський) рівень; 
- другий (магістерський) рівень; 
- третій (освітньо-науковий/ освітньо-творчий) 
рівень; 
- науковий рівень. 
Наявна нині норма КУзПБ обмежую арбітражних 
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Норма Зміст наявної норми КУзПБ Змінена норма КУзПБ Обґрунтування змін 
органом з питань банкрутства, володіє 
державною мовою та склав 
кваліфікаційний іспит. 

державною мовою та склав 
кваліфікаційний іспит. Від 
проходження стажування 
звільняються особи, які на день 
звернення із заявою про допуск до 
складення кваліфікаційного іспиту 
мають стаж роботи помічника 
арбітражного керуючого не менше 
шести місяців за останні два роки. 
 

керуючих, що мають третій (освітньо-науковий/ 
освітньо-творчий) та науковий рівні освіти, та 
обмежує доступ до професії. 

П.1.ч.1 ст.12 Звертатися до господарського суду та 
суду загальної юрисдикції у випадках, 
передбачених цим Кодексом 

Звертатися до суду Наявна норма КузПБ обмежує право 
арбітражного керуючого на звернення, 
наприклад, до судів адміністративної юрисдикції 
та Конституційного Суду України.  

П.2.ч.1 ст.12 Скликати  збори і комітет кредиторів 
та брати в них участь з правом 
дорадчого голосу 

Скликати та проводити збори і 
комітет кредиторів та брати в них 
участь з правом дорадчого голосу 

Арбітражний керуючий має безпосередньо 
приймати участь у проведенні зборів та засіданні 
комітету кредиторів, оскільки він є особою, що 
уповноважена судом на виконання встановлених 
КузПБ обов’язків у межах справи про 
банкрутство. 

П.5 ч.2 ст.12 розкривати інформацію про 
фінансовий стан боржника та хід 
провадження у справі про 
банкрутство на спеціалізованій 
сторінці веб-сайту державного органу 
з питань банкрутства (у закритій 
частині сторінки), до якої 
забезпечується доступ конкурсних і 
забезпечених кредиторів, а також (з 
моменту прийняття господарським 
судом постанови про визнання 
боржника банкрутом і відкриття 
ліквідаційної процедури) поточних 
кредиторів, та забезпечувати 

Виключити Відповідно до ст.13 ЗУ «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» проміжна 
фінансова звітність складається за результатами 
першого кварталу, першого півріччя, дев’яти 
місяців. Оскільки наведена норма КузПБ 
передбачає, зокрема розкриття інформації про 
фінансовий стан боржника та арбітражний 
керуючий подає фінансові звіти до податкових 
органів у зазначені вище строки, доцільним є 
використання саме тримісячного періоду 
оновлення інформації. 
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Норма Зміст наявної норми КУзПБ Змінена норма КУзПБ Обґрунтування змін 
оновлення такої інформації не менше 
одного разу на місяць у порядку, 
визначеному державним органом з 
питань банкрутства. До інформації 
про фінансовий стан боржника та хід 
провадження у справі про 
банкрутство належить інформація 
про: 

 
Примітка: Міністерством юстиції України не 
розроблено положення щодо порядку створення 
та функціонування системи щодо внесення 
інформації арбітражним керуючим на веб-
ресурси державного органу з питань 
банкрутства. 

Абз.10 п.5 ч.2 ст.12 тексти рішень зборів та комітету 
кредиторів (вносяться протягом трьох 
робочих днів з дня прийняття 
відповідного рішення) 

тексти рішень зборів та комітету 
кредиторів надаються до 
господарського суду у матеріали 
справи про банкрутство, протягом 
десяти робочих днів 

Відсутні підстави для виокремлення даної 
інформації з загального переліку даних, що 
підлягають розкриттю з встановленням 
обмеженого строку.  

П.8 ч.2 ст.12 надавати державному реєстратору в 
електронній формі через веб-портал 
електронних сервісів відомості, 
необхідні для ведення Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, у порядку, 
встановленому державним органом з 
питань банкрутства 

Виключити 
 
 
 
 

Примітка: Міністерством юстиції України не 
розроблено положення щодо взаємодії 
арбітражних керуючих з державними 
реєстраторами відносно подачі в електронній 
формі відомостей для внесення до зазначеного 
реєстру. 

П.10. ч.2 ст.12 надсилати до органів Національної 
поліції чи прокуратури повідомлення 
про факти порушення законодавства, 
виявлені в діяльності працівників 
підприємств та організацій, що 
містять ознаки дії (бездіяльності), 
переслідуваної у кримінальному чи 
адміністративному порядку; 

надсилати до правоохоронних 
органів повідомлення про факти 
порушення законодавства, виявлені в 
діяльності працівників підприємств та 
організацій, що містять ознаки дії 
(бездіяльності), переслідуваної у 
кримінальному чи адміністративному 
порядку; 

Наявна норма КузПБ обмежує арбітражного 
керуючого у можливості направити 
повідомлення про факти порушення 
законодавства за їх підслідністю до НАБУ, ДБР 
та інших правоохоронних органів.   

Ч.5 ст.12 Порушення арбітражним керуючим 
вимог Закону України «Про 

Порушення арбітражним керуючим 
вимог Закону України «Про 

Частиною 4 ст.12 визначено, що під час 
реалізації своїх прав та обов’язків арбітражний 
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Норма Зміст наявної норми КУзПБ Змінена норма КУзПБ Обґрунтування змін 
запобігання корупції», а також 
виникнення конфлікту інтересів під 
час здійснення арбітражним 
керуючим повноважень є підставою 
для відсторонення його від виконання 
обов’язків арбітражного керуючого 
під час провадження у справі про 
банкрутство, про що господарський 
суд виносить ухвалу. 

запобігання корупції», визначених 
ч.4 цієї статті, а також виникнення 
конфлікту інтересів під час здійснення 
арбітражним керуючим повноважень є 
підставою для відсторонення його від 
виконання обов’язків арбітражного 
керуючого під час провадження у 
справі про банкрутство, про що 
господарський суд виносить ухвалу. 

керуючий зобов’язаний додержуватися вимог 
Закону України «Про запобігання корупції» 
щодо обмеження використання своїх 
повноважень з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття пропозиції такої вигоди 
для себе чи інших осіб, одержання дарунків 
(пожертв). Саме наведені у ч.4 ст.12 КузПБ 
порушення можуть бути підставою для 
відсторонення арбітражного керуючого.  
 
ККУ до корупційних відносить злочини, 
передбачені ст.ст.191, 262, 308, 312, 313, 320, 
357, 410, у випадку їх вчинення шляхом 
зловживання службовим становищем, а також 
злочини, передбачені статтями 210, 354, 364,       
364-1, 365-2, 368-369-2 ККУ. Виходячи зі змісту 
наведених норм, арбітражний керуючий не може 
виступати їх суб’єктом.  
Не зважаючи на те, що арбітражний керуючий 
входить до переліку суб’єктів, на яких 
поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції», 
він, в той же час, не виступає, наприклад, 
суб’єктом декларування. 
Відтак, застосування всіх норм ЗУ «Про 
запобігання корупції» є недоречним по 
відношенню до арбітражних керуючих. 

Ч.1 ст.13 Під час здійснення своїх повноважень 
арбітражний керуючий є незалежним. 

Арбітражний керуючий є суб’єктом 
незалежної професійної діяльності, 
арбітражний керуючий незалежний 
від будь-якого незаконного впливу, 
тиску або втручання. 

Наявна норма не розкриває поняття незалежності 
у діяльності арбітражних керуючих та потребує 
конкретизації 

Ч.1 ст.20 Контроль за діяльністю арбітражних Контроль за діяльністю арбітражних Питання щодо здійснення контролю за 
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Норма Зміст наявної норми КУзПБ Змінена норма КУзПБ Обґрунтування змін 
керуючих здійснюється державним 
органом з питань банкрутства або 
саморегулівною організацією 
арбітражних керуючих. 
 
Державний орган з питань 
банкрутства здійснює контроль за 
діяльністю арбітражних керуючих 
шляхом проведення планових і 
позапланових перевірок у 
встановленому ним порядку. 

керуючих здійснюється судом у 
межах справи про банкрутство або 
саморегулівною організацією 
арбітражних керуючих. 
Арбітражний керуючий має право 
оскаржити результати перевірки 
саморегулівної організації до 
Державного органу з питань 
банкрутства 
 
 

діяльністю арбітражних керуючих є 
дискусійним. 
ч2, ч.3. ч.4, ч.5 ст.20 потребують змін 

Ч.1 ст.28 Кандидатура арбітражного керуючого 
для виконання повноважень 
розпорядника майна або керуючого 
реструктуризацією визначається 
судом шляхом автоматизованого 
відбору із застосуванням Єдиної 
судової інформаційно-
телекомунікаційної системи з числа 
арбітражних керуючих, внесених до 
Єдиного реєстру арбітражних 
керуючих України, за принципом 
випадкового вибору. 

До введення в роботу Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи, кандидатура арбітражного 
керуючого для виконання 
повноважень розпорядника майна або 
керуючого реструктуризацією 
визначається судом шляхом 
застосування порядку який діяв до 
введення в силу КУЗПБ.  
Примітка: питання було опрацьовано 
на останньому засіданні робочої групи 

Питання щодо обрання кандидатури 
арбітражного керуючого визначається судом 
шляхом автоматизованого відбору із 
застосування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи є дискусійним. 

Абз.2 ч.4 ст.28 Відсторонення арбітражного 
керуючого від виконання 
повноважень здійснюється 
господарським судом за клопотанням 
учасника провадження у справі або за 
власною ініціативою у разі: 
1) невиконання або неналежного 
виконання обов’язків, покладених на 
арбітражного керуючого; 

Відсторонення арбітражного 
керуючого від виконання повноважень 
здійснюється господарським судом за 
вмотивованою скаргою  учасника 
провадження у справі або за власною 
ініціативою у разі: 
1) невиконання або неналежного 
виконання обов’язків, покладених на 
арбітражного керуючого; 

Питання про відсторонення арбітражного 
керуючого від виконання повноважень повинно 
бути досліджено судом на підставі наданих 
скаржником доказів та наявних матеріалів 
справи.  
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2) зловживання правами арбітражного 
керуючого; 
3) подання до суду неправдивих 
відомостей; 
4) відмови арбітражному керуючому в 
наданні допуску до державної 
таємниці або скасування раніше 
наданого допуску; 
5) припинення діяльності 
арбітражного керуючого; 
6) наявності конфлікту інтересів. 

2) зловживання правами арбітражного 
керуючого; 
3) подання до суду неправдивих 
відомостей; 
 
 
 

Абз.3 ч.4 ст.28 Комітет кредиторів має право в будь-
який час звернутися до 
господарського суду з клопотанням 
про відсторонення арбітражного 
керуючого від виконання 
повноважень незалежно від наявності 
підстав. 

Виключити Викладена норма статті обмежує права 
арбітражного керуючого щодо можливого 
здійснення захисту своїх прав, що суперечить 
принципу змагальності судового процесу. 
Комітет кредиторів фактично позбавляє суд 
функції контролю. Окремо дана норма не 
корегується з ст.13 КУЗПБ, арбітражний 
керуючий є незалежний. 
 

Абз.3 ч.1 ст.29 якщо арбітражний керуючий вважає 
за необхідне зупинити дію свідоцтва 
про право на здійснення діяльності 
арбітражного керуючого за власним 
бажанням на строк, що сукупно не 
перевищує 30 днів протягом 
календарного року, або на більший 
строк за наявності поважних причин 
(вагітність, догляд за дитиною, 
тимчасова непрацездатність 
(хвороба), працевлаштування за 
основним місцем роботи тощо); 

 Арбітражний керуючий має право 
зупинити дію свідоцтва про право на 
здійснення діяльності арбітражного 
керуючого за власним бажанням на 
строк більше ніж шість місяців 
протягом календарного року, або на 
більший строк.  
 
Діяльність арбітражного керуючого 
поновлюється з дня, наступного за 
днем отримання державним органом з 
питань банкрутства заяви 
арбітражного керуючого про 
поновлення діяльності арбітражного 

Період зупинення діяльності має визначатись 
самим арбітражним керуючим, оскільки він є 
незалежним у своїй професійній діяльності. При 
цьому, з метою підтвердження належного 
кваліфікаційного рівня після тривалої перерви у 
здійсненні діяльності є доцільним підвищення 
рівня. 
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керуючого 
 
Протягом строку зупинення  
діяльності арбітражного керуючого, 
арбітражний керуючий не має права її 
здійснювати. Протягом строку 
зупинення  діяльності арбітражного 
керуючого, арбітражний керуючий не 
може брати участь у роботі СРО 
 

Ст. 30 Винагорода та відшкодування витрат 
арбітражного керуючого 

 Питання є дискусійним 

 
 


