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                                                заступника голови, 

                                                     члена ради СРО арбітражних керуючих 
 
                                                                             арбітражний керуючий з 2007 року, 
                                                                 голова ВГО ВСРО «УКРАЇНСЬКА ПАЛАТА  
                                                                                   АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ» 
 

                                    Прошу підтримати мене на з'їзді 20.11.2019 року арбітражних 
                                    керуючих на виборах голови/заступника/члена ради єдиної СРО 
                                    арбітражних керуючих. 
Моє бачення розвитку нової єдиної СРО: 

Про майбутнє: 
1. "Сите та забезпечене майбутнє": просвітницька робота з кредиторами, боржниками 

юридичними та фізичними особами про можливості "банкрутства по-новому" та популяризація 
банкрутства, наслідком чого буде збільшення кількості справ про банкрутство, які будуть 
справедливо (по-черзі у кожному регіоні) розподілятися серед тих арбітражних керуючих, хто 
потребує роботи. 

2. "Юридична броня": захист арбітражних керуючих від надуманого переслідування у 
дисциплінарному порядку з боку недобросовісних кредиторів та боржників, та забезпечення 
фаховими адвокатами у разі кримінального переслідування. Наші хлопці та дівчата мають бути 
захищеними. 

3. "Співпраця з Верховною Радою": зміни до законодавства на захист інтересів 
арбітражних керуючих 

4. "Ми самі спроможні": переведення повноважень Мінюсту щодо підвищення кваліфікації 
та притягнення до дисциплінарної відповідальності арбітражних керуючих. 

Про минуле: 
з 2013 по 2019 року кількість арбітражних керуючих зменшилася з 3,5 тис. до 1.1 тис., 

тобто більше ніж в три рази!  
1. Усі хто був причетний до "геноциду" арбітражних керуючих не мають отримати підтримку 

на з'їзді та обійняти посади у нової СРО. 
2. Усі хто розробив та втілив у життя, цей недолугий Кодекс Банкрутства, яким арбітражних 

керуючих було помножено не нуль, не мають отримати підтримку на з'їзді та посади у нової СРО. 
3. Керівник департаменту Мін'юсту Юрій Мойсеєв, має піти з посади, оскільки саме за його 

безпосередньої участі тисячі арбітражних керуючих були позбавлені свідоцтв та можливості 
залишитися у професії. Ті великі юридичні компанії та деякі старі СРО, які тримають його на посаді, 
дуючи в вухи Міністру та заму, який він чудовий та професійний фахівець, не мають отримати 
підтримку на з'їзді та посади у нової СРО! 

Ми не маємо нічого проти нового міністра юстиції Дениса Малюски, та його 
профільного заступника Валерії Коломієць. 

Але за будь-яких умов, не можна домовлятися та мати справу з "катами" арбітражних 
керуючих які, фактично майже завжди безпідставно, знищили більшість наших колег, зокрема з 
керівником департаменту банкрутства Мінюсту Юрієм Мойсеєвим. 

Може хтось скаже, що "минуле" занадто різке,  
але без оцінки минулого, без щирого каяття з боку цих осіб - не має "майбутнього"! 

Якщо великі юридичні компанії, які тримали нас на гачку весь цей час, і далі будуть 
продавати нам це "лайно" вже у нової обгортці єдиного СРО, то саме ці компанії будуть і в 
подальшому, за наш рахунок, ще більше збагачуватися, а прості трудяги арбітражні - будуть й далі 
жебракувати. 

Все буде добре!  Арбітражні керуючі мають бути "ситі" та захищені!  
Підтримайте мене на з'їзді 20.11.2019 року арбітражних керуючих на виборах 

голови/заступника/члена ради єдиної СРО арбітражних керуючих та ви побачите вже 
протягом півроку разючі зміни на краще у вашому матеріальному та професійному становищі!  


