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засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
                 21 грудня 2020 року 
 
Місце ведення протоколу: 
м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.2А, прим.16 
 
Розпочато об 11 годині 00 хвилин, закінчено о 11 годині 39 хвилин 
 
ПРИСУТНІ в режимі відеоконференції за допомогою програми  Zoom Cloud Meetings:  

1. Бондарчук Олександр - заступник Голови Ради арбітражних керуючих України 
2. Антоненко Дмитро  - член Ради арбітражних керуючих України 
3. В’язовченко Анатолій - член Ради арбітражних керуючих України 
4. Віскунов Олександр - член Ради арбітражних керуючих України 
5. Донков Сергій  - член Ради арбітражних керуючих України 
6. Лахненко Євгеній - член Ради арбітражних керуючих України 
7. Мегеря Артур - член Ради арбітражних керуючих України 
8. Надлонок Андрій - член Ради арбітражних керуючих України 
9. Сербін Ірина - член Ради арбітражних керуючих України 
10. Сокотун Віталій - член Ради арбітражних керуючих України 

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

Олександра Бондарчука, який привітав всіх присутніх та оголосив про відкриття двадцять 
першого засідання Ради арбітражних керуючих України. Дане Засідання Ради арбітражних 
керуючих України скликано заступником голови Ради арбітражних керуючих України на 
підставі п.14.5.3, абз.2 п.16.2. Статуту Асоціації, абз.2 п.4.2, 3.6. Положення про Раду 
арбітражних керуючих України.  

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

Олександр Бондарчук повідомив, що результати проведення засідання Ради арбітражних 
керуючих України фіксуються у протоколі. 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. Відеозапис засідання буде викладено на Youtube-каналі НААКУ. 

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

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виконання обов’язків Голови Національної асоціації арбітражних керуючих 
України. 

 
З питання першого порядку денного слухали:  
 
Олександра Бондарчука, який повідомив, що Головою Ради арбітражних керуючих 

України Лукашуком Миколою Васильовичем зупинено діяльність арбітражного керуючого, про 
що в Єдиний реєстр арбітражних керуючих України внесено відповідне повідомлення від 
17.12.2020 року. 

Відповідно до п.4.2, 4.4 Статуту НААКУ, брати участь в роботі органів Асоціації, обирати 
та бути обраним до їх складу мають право лише члени Асоціації - арбітражні керуючі, 
інформація про яких внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України та діяльність 
яких не припинена чи членство яких в Асоціації не зупинене. Членство в Асоціації зупиняється 



на період тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на 
термін, що перевищує 90 днів.  

Відповідно до п.п.4 п.1.13 Положення про Раду арбітражних керуючих України, 
повноваження, зокрема, Голови Ради припиняються, у разі  зупинення членства в Асоціації.  

Таким чином, повноваження органу Асоціації – Голови Ради арбітражних керуючих 
України припинені достроково. 

Відповідно до п.3.6. Положення про Раду арбітражних керуючих України, у разі 
відсутності Голови Ради арбітражних керуючих України його обов'язки виконує заступник, яким 
згідно рішенням Установчого з’їзду арбітражних керуючих України є Бондарчук Олександр 
Петрович.  

Згідно п.13.1 Статуту, Рада арбітражних керуючих України є органом Асоціації, який 
здійснює функції самоврядування арбітражних керуючих у період між з'їздами арбітражних 
керуючих України.  

До статутних повноважень Ради арбітражних керуючих України, зокрема, віднесено  
забезпечення виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих України (п.13.10.3 Статуту). 

 
На голосування поставлено питання: 
Визначення повноважень виконуючого обов’язки Голови Національної асоціації 

арбітражних керуючих України. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - __ 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
 

Визначити, що заступник Голови Ради арбітражних керуючих України Бондарчук 
Олександр Петрович (РНОКПП ХХХХХХХХХХ) на період до обрання з’їздом арбітражних 
керуючих України Голови Ради арбітражних керуючих України виконує обов’язки і 
користується правами Голови Ради арбітражних керуючих України, а саме: 

- діє від імені Асоціації без довіреності, вчиняє правочини від імені Асоціації, відкриває 
рахунки в банківських установах, представляє Раду та Асоціацію у відносинах з органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 
підприємствами, установами та організаціями, не залежно від форми власності, громадськими 
об’єднаннями та міжнародними організаціями, перед громадянами; 

- вирішує питання з управління поточною діяльністю Асоціації, крім питань, що належать 
до компетенції з’їзду арбітражних керуючих України та Ради арбітражних керуючих України; 

- відкриває з’їзд арбітражних керуючих України;  
-  контролює виконання рішень з’їзду арбітражних керуючих України;  
- скликає та проводить засідання Ради арбітражних керуючих України, головує на них;  
-  контролює виконання рішень Ради арбітражних керуючих України;  
-  реалізує інформаційну політику Асоціації;  
- організовує ведення офіційного веб-сайту Асоціації та інших інформаційних  ресурсів;  
- вживає заходи щодо реалізації гарантій діяльності арбітражних керуючих, захисту 

професійних прав арбітражних керуючих;  
- забезпечує проведення перевірки оприлюдненої інформації, що принижує честь і гідність, 

ділову репутацію арбітражних керуючих, у разі її недостовірності вживає заходів для її 
спростування;  

- організовує ведення діловодства Ради арбітражних керуючих України;  
- сприяє та координує діяльність рад арбітражних керуючих регіону та інших органів 

Асоціації;  
- забезпечує розгляд в порядку, визначеному законодавством, Статутом та рішеннями 

Асоціації звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації;  



- в межах компетенції видає накази, розпорядження та доручення іншим органам Асоціації;  
- розпоряджається коштами і майном Асоціації відповідно до кошторису, затвердженого 

з’їздом арбітражних керуючих України та рішень Ради арбітражних керуючих України;  
- організовує, забезпечує та контролює роботу Секретаріату;  
- є керівником Асоціації як юридичної особи; 
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Асоціації;  
- видає довіреності від імені Асоціації;  
- здійснює інші повноваження, передбачені Кодексом, Статутом, положенням про Раду 

арбітражних керуючих України, рішеннями з'їзду арбітражних керуючих України та Ради 
арбітражних керуючих України.  

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

арбітражних керуючих України оголошується закритим. 
 
 
ПІДПИСИ 
 
 
 
 


