
освіта:  
У 2005 році закінчив Київський фінансово-економісний коледж 
Національної академії державної податкової служби України за 
спеціальністю «Правознавство» і здобув кваліфікацію юриста. 
У 2007 році закінчив Національний авіаційний університет і отримав 
повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув 
кваліцфікацію юриста. 

з травня 2007 року ФОП - надання юридичних послуг в сфері 
корпоративного, цивільного та господарського права. 

з грудня 2012 року Арбітражний керуючий - незалежна професійна 
діяльність (3 помічники). 

з жовтня 2018 року Адвокат - є самозанятою особою, що проводить 
незалежну професійну (адвокатську) діяльність. 

свідоцтва та рішення: 
Рішення комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим 
№15 від 27.07.2016 року присвоєно V рівень кваліфікації. 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації арбітражного керуючого від 
02.03.2018 

Свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство 
страхових організацій від 28.04.2018 

Свідоцтво про право на здійснення адвокатської діяльності від 19.10.2018 

ГТУ юстиції у м. Києві включено до переліку осіб, які можуть бути 
керівниками стажування. 

перевірка діяльностіі арбітражного керуючого: 2017, 2019 роки ГТУ 
юстиції у м. Києві - порушень не виявлено. 

договір страхування відповідальності арбітражного керуючого: 
страхова сума на 1 (один) страховий випадок 3 000 000 грн. 

Дата народження: 
06.08.1986 

робоча адреса 
м. Київ, вул. Ямська, 41, 
оф. 5/1 
адреса для листування: 
04071, м. Київ-71, а/с-71 

mob. +38 (097)919-22-25 
email: ak.reveruk@ukr.net 
свідоцтво №783  

Наказ Міністерства 
юстиції України №619/5 
від 02.04.2013р 

РЕВЕРУК ПЕТРО КОСТЯНТИНОВИЧ 
кандидат до дицсциплінарної комісії  

мета, рекомендації та принципи: 

- виключення з перевірки всіх вимог щодо штучного притягнення (абзац, шрифт та інше); 

- розгляд скарг на ДК, при встановленні судом порушення АК, у справі про банкрутство; 

- захист прав Арбітражних керуючих на здійснення незалежної професійної діяльності; 

- принцип правової визначеності; 

- нейтральність, досвід, стійкість (не відношусь до юридчних компаній/альянсів)
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Досвід 
84 справи про банкрутство у різних регіонах країни: 
38 справ про банкрутство - розпорядник майна 

72 справи про банкрутство - ліквідатор 

1 справа про банкрутство - керуючий санацією 

52 справи завершено та затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний 
баланс 

Справа 910/31919/15 про банкрутство ТОВ «Виробничо-комерційна 
фірма Екомонтажсервіс» 
Укладено мирову угоду. 

Справа №910/14525/17 про банкрутство ТОВ «Молочна компанія 
Дружба» 
Укладено мирову угоду. 

Справа №911/3820/17 про банкрутство ТОВ «Новагріс» 
Укладено мирову угоду. 

Справа №27/25-б-908/4661/14 про банкрутство ТОВ «Каховка Пром-
Агро» 
Укладено мирову угоду. 

Справа №910/19021/13 про банкрутство ПАТ «5-й Київський 
авторемонтний завод» 
Відновлено платоспроможність, погашено всі вимоги кредиторів. 

Професійні досягнення 
68% справ завершено. 

Під моїм керівництвом 6 осіб склали іспит і отримали свідоцтва 
про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та 3 
особи очікують призначення іспиту 

Інше 
- Хоббі - біг, триатлон, яхтинг.

- свідоцтво про завершення курсів у сфері примусового виконання
судових рішень і рішень інших органів відповідно до допуску до професії
приватного виконавця


