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         РЕЗЮМЕ 
кандидата до складу дисциплінарної комісії арбітражних керуючих 

 
 «Вважаю, що  моя участь у роботі Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих у сприятиме 
закінченню практики неправомірного  тиску на діяльність арбітражних керуючих, ким б цей тиск 
не ініціювався».  

Мої принципи при роботі у  Дисциплінарній комісії арбітражних керуючих: 
➢ позбавлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого  

можливе тільки за наявності відповідних критеріїв, які будуть затверджені  З’їздом 
арбітражних керуючих чи З'їздом саморегулівної організації; 

➢ порушення правил діловодства та бухгалтерського обліку не вважаю підставою для 

дисциплінарних стягнень; 
➢ створення правомірної  противаги державним органам та кредиторам у вирішенні 

конфліктів з арбітражними керуючими; 
➢ несвоєчасність вжитих заходів при наявності заборгованості з оплати праці арбітражного 

керуючого не є підставою для застосування дисциплінарних стягнень до них; 
➢ запобігання втручанню кредиторів у діяльність арбітражних керуючих; 
➢ дисциплінарна комісія арбітражних керуючих не може бути репресивним апаратом для 

помсти незгодним з «генеральною лінією більшості». 
 

Мої нетипові досягнення та досвід:  
✓ відоме у наших колах унікальне досягнення – в інтересах спільноти та разом з колективом 

виграв справу у Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України  у всіх 
інстанціях адміністративного судочинства. Згідно рішення по даній справі суд скасував 
принизливі для мене і нас п. 4.11, 4.23, 4.24, 4.25  Положення про автоматизовану систему 
з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство 
(справа № 826/15384/16, посилання -http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65228873); 

✓ започаткував цікавий досвід: у справі про банкрутство КП "Ужгородтеплокомуненерго"   
виконував повноваження керуючого санацією разом з двома іншими арбітражними 
керуючими - керуючими санкцією на протязі трьох років у всіх інстанціях; 

✓ загальна сумарна маса активів та пасивів  у справах про банкрутство, в яких виконував 
різні функції  становить понад 3 млрд.грн. 

✓ виконував функції Голови та члена ліквідаційної комісій у 16 справах про банкрутство 
діючих підприємств у період 1995-2000 рр.;  

✓ виконував повноваження розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора у 191 
справі про банкрутство;  

✓ за 19 років діяльності арбітражного керуючого жодного разу не був притягнутий до 
дисциплінарної відповідальності та не отримав жодного дисциплінарного стягнення; 

✓ Громадські функції: Голова місцевого осередку Національної профспілки арбітражних 
керуючих України; член Ради відділення Асоціації правників України у Закарпатській 
області; Голова Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Закарпатській області; 
Член Президії Громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації; 
Секретар Громадської ради при Закарпатському обласному управлінню лісового та 
мисливського господарства; Член саморегулівних організацій арбітражних керуючих 
«Системні рішення», Всеукраїнської громадської організації «Національна саморегулівна 
організація арбітражних керуючих». 

mailto:r.pazyna@gmail.com
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65228873


Освіта: вища, у 1993 році закінчив  Львівський державний університет імені Івана Франка, 
юридичний факультет. 

Досвід роботи: 
1993 – 1995 рр. – юрисконсульт; 
1995-1997 рр. – юрисконсульт банківських установ; регіональний уповноважений ліквідатора Банку 
«Україна» в Закарпатській області. 
1997 - до тепер – адвокатська діяльність, керівник найбільшої у Закарпатті Юридичної компанії 
«Колегіум» (посилання на веб-сторінку: http://k-collegium.com/uk/), єдиної в рейтингу «Юридичної 
практики» компанії з малого міста. 
2000 – до тепер – арбітражний керуючий найвищої категорії . 
2001-2013 рр. - Регіональне Агентство з питань банкрутства    в Закарпатській області;  
 
Нагороди і відзнаки є. 
  
 
 
 


