
 

 

 

 

 

 

ЧЕСНО, ПРОЗОРО ТА ЗРОЗУМІЛО! 

 

 Член Комітета з питань банкрутства НААУ 

 Член робочої групи при Міністерстві юстиції України щодо вдосконалення 

законодавства в сфері банкрутства 

 Член робочої групи арбітражних керуючих Дніпропетровської області та 

України, діяльність якої направлена на формування Єдиної СРО 

Професійна біографія 

Дата та місце 

народження 

16 травня 1977 року, м. Дніпропетровськ 

Освіта Дніпропетровський державний аграрний університет, спеціальність 

«Аграрний менеджмент», закінчив з відзнакою 

 

Дніпропетровський гуманітарний університет, спеціальність 

«Правознавство» 

 

Кандидат економічних наук (наукова ступінь кандидата економічних 

наук за спеціальністю «Економіка сільського господарства та АПК») 

 

Професійна 

діяльність 

Займає керівні посади з 2000 року: 

 фінансовий директор ВКФ «Укрсельхозпром» (2000 – 2002 рр.); 

 директор ВКФ «Укрсельхозпром» (2002 – 2005 рр.); 

 директор  «Виробниче об’єднання «Оскар» (2009 – 2013 рр.); 

 керуючий партнер ТОВ ЮА «Абсолют» (2008 – теперішній час); 

 керуючий партнер ТОВ ЮФ «ADS Legal Group» (2016 – 

теперішній час).  

 

Нагороди та 

досягнення 

2019 р. –  «Вибір клієнта. ТОП-100 найкращих юристів України – 

2019», експерт у галузі Антимонопольного (конкурентного) права 

 

Бондарчук 

Олександр Петрович 

Арбітражний керуючий, адвокат, к.е.н. 



2019 р. – «The Legal 500» рекомендує Олександра Бондарчука, як 

висококваліфікованого фахівця у сфері податкового та конкурентного 

права 

 

2018 р. – член Координаційної ради та  Голова Фінансово-податкового 

комітету «Європейської Бізнес Асоціації» Дніпра 

 

З 2018 р. член International Bar Association (IBA) 

 

2019 р. – Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради за 

сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію та з нагоди 28-ї річниці незалежності України 

 

2018 р. – Почесна грамота Головного територіального управління 

юстиції у Запорізькій області за сумлінну і самовіддану працю, високий 

професіоналізм, особистий внесок у забезпечення реалізації законності, 

прав, свобод людини і громадянина та з нагоди святкування 

професійного свята «День адвокатури» 

 

2015 р. –  Подяка Голови Ради АППУ Дніпропетровської області за 

активну громадську діяльність та особистий внесок у розвиток 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків 

України» 

 

2013 р. – Подяка Міського голови Дніпропетровська за сумлінну плідну 

працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

забезпечення ефективного виконання поставлених завдань 

 

2012 р. –  Почесна Грамота Кабінету Міністрів України за вагомий 

особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної металургійної 

промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм 

 

З 2008 р. член Асоціації правників України 

 

ПЛАН КОНКРЕТНЫХ ДІЙ: 

1. Ми повинні створити авторитетну, чесну и прозору Асоціацію Арбітражних 

Керуючих України! 

2. Персональна відповідальність керівництва Асоціації за прийняті рішення. 

3. Захист інтересів спільноти Арбітражних Керуючих досягається 

максимальним залученням в керування та процес прийняття рішень 

активних представників регіонів. Нові обличчя – це запорука успіху нашої 

нової Асоціації!  

4. Максимально сприяти ставленню Регіональних Рад Арбітражних Керуючих 

для полегшення можливості доступу кожного Арбітражного Керуючого до 



процесу формування важливих для нашої спільноти рішень. Заохочення 

ініціативи обласних осередків.  

5. Зусилля Асоціації повинні бути спрямовані на розробку та впровадження 

програм навчання та підвищення кваліфікації Арбітражних Керуючих. 

Створення Школи Арбітражного Керуючого с постійними тренерами з числа 

найбільш досвідчених представників нашої професії. Постійне вдосконалення 

програм підвищення кваліфікації.  

6. Встановлення сталих ділових взаємозв’язків з державними інституціями та 

недержавними організаціями, в тому числі міжнародними, для підвищення 

авторитету Асоціації та підтримки наших пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства про банкрутство в Україні.  

7. Розробка пропозицій та законопроектів щодо вдосконалення законодавства 

про банкрутство та збільшення кількості справ про банкрутство.   

 

 


