
ПРОТОКОЛ   №17 
засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
                 30 жовтня 2020 року 
 
Місце ведення протоколу: 
м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.2А, прим.16 
 
Розпочато об 11 годині 00 хвилин, закінчено о 12 годині 15 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. Донков Сергій  - член Ради арбітражних керуючих України 
7. Лахненко Євгеній - член Ради арбітражних керуючих України 
8. Мегеря Артур - член Ради арбітражних керуючих України 
9. Надлонок Андрій - член Ради арбітражних керуючих України 
10. Сербін Ірина - член Ради арбітражних керуючих України 
11. Сокотун Віталій - член Ради арбітражних керуючих України 

 
Відповідно до п.4.4 Положення про Раду арбітражних керуючих України, засідання є 
повноважним. 
 
СЛУХАЛИ: 

Миколу Лукашука, який привітав всіх присутніх та оголосив про відкриття сімнадцятого 
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.  

Для виступу по питанню 3 порядку денного зареєструвалися: 
Завертайний Ігор Борисович 
Кабенок Юлія Валеріївна 
Крикун Віктор Борисович 
Лихопьок Денис Павлович 
Моісеєв Юрій Олександрович 
Назаренко Сергій Анатолійович 
Смолов Костянтин Вікторович 
Струць Микола Петрович 
Тараба Наталія Вікторівна 
Чубар Тетяна Миколаївна 
Удовиченко Олександр Сергійович 
 
 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Розгляд звернення арбітражного керуючого Дейнегіної К.М. щодо проблемних питань при 
звільненні працівників-військовослужбовців в ліквідаційній процедурі;  
2. Скликання та організація проведення з’їзду арбітражних керуючих України; 
3. Визначення персонального складу Науково-консультативної Ради при НААКУ. 
 

З питання першого порядку денного слухали:  
 
Миколу Лукашука, який повідомив про надходження до Ради арбітражних керуючих 

України звернення арбітражного керуючого Дейнегіної Катерини Миколаївни, в якому остання 
просить отримати офіційне роз’яснення та надати офіційну позицію НААКУ з питання, чи 
виникає у підприємства-банкрута під час звільнення працівника-військовослужбовця за ч. 1 ст. 
40 КЗпП України (звільнення в зв’язку із ліквідацією), зобов’язання з нарахування та сплати 
такому працівнику компенсації днів  невикористаної щорічної основної відпустки за час несення 
військової служби за контрактом до дня фактичного звільнення, під час якого за даним 
працівником підприємством зберігався середній заробіток. 

Враховуючи важливість питання соціального захисту військовослужбовців, запропонував 
звенутися від імені Національної асоціації до Державної служби України з питань праці, яка має 
забезпечувати роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних 
засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням, Міністерства 
соціальної політики України, яке має надавати роз’яснення щодо реалізації державної політики 
з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики, та Міністерства юстиції України, яке є 
органом контролю щодо дотримання арбітражними керуючими законодавства про оплату праці. 
Після отримання відповідей від державних органів, сформувати офіційну позицію НААКУ з 
цього питання відповідно до п. 13.10.23 Статуту НААКУ. 

 
На голосування поставлено питання: 

Звернення до Державної служби України з питань праці, Міністерства соціальної політики 
України, та Міністерства юстиції України з поставленого питання. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 

Звернутися за роз’ясненням до Державної служби України з питань праці, Міністерства 
соціальної політики України, та Міністерства юстиції України щодо питання, чи виникає у 
підприємства-банкрута під час звільнення працівника-військовослужбовця за ч. 1 ст. 40 КЗпП 
України (звільнення в зв’язку із ліквідацією), зобов’язання з нарахування та сплати такому 
працівнику компенсації днів  невикористаної щорічної основної відпустки за час несення 
військової служби за контрактом до дня фактичного звільнення, під час якого за даним 
працівником підприємством зберігався середній заробіток. 

Після отримання відповідей від державних органів, сформувати офіційну позицію 
НААКУ з цього питання відповідно до п. 13.10.23 Статуту НААКУ. 

 
З питання другого порядку денного слухали:  
 
Миколу Лукашука, який повідомив,  що карантинні заходи, встановлені Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, подовжено до 31 грудня 2020 р. В будь-якому випадку і місці, навіть в 
“зеленій” зоні, заборонено проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, 
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більш як 50 осіб. Таким чином, проведення 



з’їзду арбітражних керуючих України, на якому кворум на сьогодні має становити 119 осіб (не 
менше 10% від загальної кількості членів НААКУ), унеможливлено. 

За таких умов запропонував на виконання п.п.13.10.2 п.13.10 Статуту розробити проєкт і 
затвердити рішенням Ради арбітражних керуючих України Порядок прийняття з’їздом 
арбітражних керуючих україни рішень шляхом опитування (заочного голосування), на основі 
якого провести заочне голосування арбітражними керуючими щодо затвердження кошторису 
НААКУ, її органів, встановлення розміру та порядку сплати членських внесків НААКУ,  
затвердження Положення про членські внески.  

За основу при цьому запропонував взяти протестовану вже систему опитування (заочного 
відкритого голосування) за допомогою бюлетенів у формі електронного документа, скріпленого 
кваліфікованим електронним підписом. За повідомленням Виконавчого директора, така система 
з ручним обробленням відповідей, хоча і потребує значних витрат часу, є на 100% 
верифікованою і досить репрезентативна. Так, надіслано 33 запрошення для участі в опитуванні, 
надійшло 18 відповідей, 2 з яких не враховано (одна – із запізненням, одна – незаповнений 
бюллетень). Таким чином, участь у тестовому опитуванні взяли 54,5% респондентів, що навіть 
більше за явку на установчий з’їзд арбітражних керуючих України. 

Запропонував створити з числа членів Ради арбітражних керуючих України тимчасову 
робочу групу, якій розробити і подати для затвердження Раді арбітражних керуючих України 
проєкт Порядку прийняття з’їздом арбітражних керуючих україни рішень шляхом опитування 
(заочного голосування). Встановити строк для підготовки відповідного проєкту до 05.11.2020 
року.  

Бажання взяти участь в тимчасовій робочій групі виявили: Дмитро Антоненко, Микола 
Лукашук. 

 
На голосування поставлено питання: 

Створення з числа членів Ради арбітражних керуючих України тимчасову робочу групу, 
якій розробити і подати для затвердження Раді арбітражних керуючих України проєкт Порядку 
прийняття з’їздом арбітражних керуючих україни рішень шляхом опитування (заочного 
голосування). Встановити строк для підготовки відповідного проєкту до 05.11.2020 року. До 
складу робочої групи включити: Дмитра Антоненко, Миколу Лукашука. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
 

ВИРІШИЛИ: 
Створити з числа членів Ради арбітражних керуючих України тимчасову робочу групу, 

якій розробити і подати для затвердження Раді арбітражних керуючих України проєкт Порядку 
прийняття з’їздом арбітражних керуючих україни рішень шляхом опитування (заочного 
голосування). Встановити строк для підготовки відповідного проєкту до 05.11.2020 року. До 
складу робочої групи включити: Дмитра Антоненко, Миколу Лукашука. 

 
З питання третього порядку денного слухали:  
 
Миколу Лукашука, який запросив до виступу осіб, які висловили бажання стати членами 

Науково-консультативної ради при Національній асоціації арбітражних керуючих України. 
Заслухано виступи: 
 
Завертайний Ігор Борисович 
Кабенок Юлія Валеріївна 
Крикун Віктор Борисович 
Лихопьок Денис Павлович 



Моісеєв Юрій Олександрович 
Назаренко Сергій Анатолійович 
Смолов Костянтин Вікторович 
Струць Микола Петрович 
Тараба Наталія Вікторівна 
Чубар Тетяна Миколаївна 
Удовиченко Олександр Сергійович 

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

арбітражних керуючих України оголошується закритим. 
 

 
ПІДПИСИ 

 
 

 
 
 
 


