
 

 
 
 
 
 
 

Арбітражний керуючий 
Чичва Олег Сергійович 

 
 

 
Кандидат на посаду члена кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих 

 

 
Загальне бачення роботи в кваліфікаційній комісії: 

 

• обов'язкове введення додаткового етапу із співбесідою кандидата; 

• обов'язкова відео фіксація складання іспитів та співбесід із 
наступним оприлюдненням на сайтах Міністерства юстиції України та 
саморегулюючої організації арбітражних керуючих; 

• кураторство членів кваліфікаційної комісії над особами, що 
отримали свідоцтво арбітражного керуючого на протязі року після 
отримання; 

• відповідальність членів кваліфікаційної комісії у випадку скасування 
свідоцтва у осіб, що отримали їх за результатами діяльності такої комісії - 
на протязі року після отримання. 
 

 
Інформація про кандидата та досвід роботи 

 

 
Народився 04 серпня 1986 року в місті Верхньодніпровськ 

Дніпропетровської області. 
На даний час проживаю у місті Дніпро, веду діяльність арбітражного 

керуючого по всій території України. 
Повністю відповідаю вимогам до арбітражного керуючого, 

передбачених  Кодексом України з процедур банкрутства.  
Освіта вища юридична – диплом з відзнакою Національної 

юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (Інститут підготовки 
кадрів для органів прокуратури України), закінчив у 2009 році. Освітньо-



кваліфікаційний рівень – магістр. Стаж юридичної діяльності – 13 років. 
Стаж діяльності арбітражного керуючого – 9 років. Ліцензія Державного 
департаменту з питань банкрутств на право здійснення господарської 
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 
санацією, ліквідатора) була замінена на Свідоцтво на право здійснення 
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 
санацією, ліквідатора) № 448 від 19 березня 2013 року. 

Ніколи не був засуджений, не маю заборон чи обмежень, щодо 
здійснення будь-якого виду діяльності чи обмежень права займати будь-
які посади. По відношенню до моєї діяльності жодного разу зауважень 
територіальних органів з питань банкрутства не було. Жодного разу не 
притягався до дисциплінарної відповідальності та жодного разу щодо 
мене не вносилися подання щодо відкриття дисциплінарного 
провадження. 

 
Маю досвід роботи з банкрутствами підприємств різних форм 

власності та видів економічної діяльності, зокрема маю досвід виконання 
повноважень ліквідатора на приватних, державних та комунальних  
підприємствах. Також маю досвід супроводження справ про банкрутство 
місто утворюючих підприємств та особливо небезпечних підприємств. За 
весь час практики мав досвід супроводження справ про банкрутство в 
господарських судах АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, 
Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, 
Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської, 
Чернівецької областей та міста Києва. 

 
Регулярно підвищую кваліфікацію арбітражного керуючого, маю три 

свідоцтва про підвищення кваліфікації від 13 квітня 2014 року, від 18 
червня 2016 року та від 19 жовтня 2018 року. Також регулярно приймаю 
участь в різних тематичних заходах щодо процедур банкрутства, 
організаторами яких виступають Верховний суд, Міністерство юстиції 
України, Верховна рада України, Асоціація правників України. 

Рішенням Комісії Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 
року мені було присвоєно четвертий рівень кваліфікації. На п'ятий рівень 
не претендував (хоча відповідав критеріям), оскільки б це суттєво 
зменшило можливість участі у автоматичному відборі. 

Також додатково зазначаю, що я маю право на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку на підставі Кваліфікаційного 
посвідчення фахівця із торгівлі цінними паперами та Сертифікату 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У випадку 
наявності у банкрута цінних паперів я маю право вчиняти їх оцінку і 

реалізацію без залучення сторонніх осіб. Також зазначений сертифікат 
дає виключне право здійснювати повноваження арбітражного керуючого 
на підприємствах, що мають ліцензію професійного учасника фондового 
ринку. 



 
Більшість справ, які супроводжувалися за час діяльності, це були 

підприємства із активами, ліквідацією “порожніх” підприємств без активів 
майже не займаюся, оскільки вважаю їх занадто легкими. 

Найменша справа за розміром кредиторських вимог за весь час 
діяльності — 300 тис. грн., найменша за розміром активів — 40 тис. грн. 

Найбільша справа за розміром кредиторських вимог за весь час 
діяльності — 2,2 млрд. грн., найбільша за розміром активів — близько 
300 млн. грн. 

 
Додатково — є прихильником надання на законодавчому рівні 

права арбітражним керуючим на носіння травматичної зброї. 
 

 


