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ЗАЯВА 
ПРО ВИСУВАННЯ 

 
Я, арбітражний керуючий Донков Сергій Вікторович, висуваю свою 

кандидатуру на посаду члена Ради арбітражних керуючих України. 

 

До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист. 

 
 

15 листопада 2021 року      С. В. Донков  
 

 
  



 
 

АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, Донков Сергій Вікторович, арбітражний керуючий, член Ради НААКУ, національний 
експерт проекту ЄС «ПРАВО-JUSTICE»,  віце-президент ГО «ВСРО ФКП».  

Народився у м. Запоріжжя 14.02.1972 р. Після закінчення середньої школи отримав дві 
вищи освіти: у 1993 р. закінчив навчання у Київському державному університеті ім. Т. Г. 
Шевченка за фахом спеціаліст – філолог, а у 2002 р. у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка отримав спеціальність спеціаліст – юрист.  

Почав юридичну практику з 1994 у Юридичній компанії «РИАНОН». У галузі 
відновлення платоспроможності та банкрутства почав працювати з 2001 р. у Проекті 
фінансової реструктуризації USAID на базі Компанії Deloitte Touche Tomatsu.  

З 2002 року почав працювати у Державній госпрозрахунковій установі Мінекономіки 
України «Агентство з питань банкрутства» на посаді начальника юридичного департаменту. 
У 2003 році був призначений заступником голови Агентства з питань банкрутства.  

Починаючи з 2005 по 2009 роки працював у системі Держкомрезерву України - у 
Державному підприємстві «Юрресурс»; у системі НАК «Нафтогаз України» - у Державному 
підприємстві «Укрнафтогазкомплект» та у системі Мінпромполітики - заступником 
генерального директора Державної акціонерної компанії «Українські поліметали». Опікувався 
питаннями антикризового менеджменту та реструктуризації боргових зобов’язань цих 
структур.  

З 2010 по 2012 роки працював на посаді радника першого заступника директора 
Державного підприємства Мінекономіки України «Державний центр з відновлення 
платоспроможності та банкрутства».  

З 2013 по 2015 роки був призначений на посаду голови правління Державної акціонерної 
компанії «Хліб України».  В системі ДАК «Хліб України», що складалося на той час з головної 
компанії та близько 80 дочірніх підприємств, працював ра різних посадах до 2017 року, 
супроводжував більше 20 процедур банкрутства підприємств державного сектора, більшість з 
яких заборонені до приватизації.  

З 2017 року працюю радником з питань процедур банкрутства в ТОВ «Юридична фірма 
Евріс». 

Ліцензію арбітражного керуючого отримав у 2003 році. Був призначений арбітражним 
керуючим на різних стадіях провадження у справах про банкрутство більше, ніж на 40 
підприємствах різних форм власності. Найбільш вагомі процедури:  

2003-2004 - розпорядник майна та керуючий санацією ВАТ «Житомирський завод 
хімічного волокна» (98% державної власності), м. Житомир;  

2004-2006 - розпорядник майна та ліквідатор ЗАТ «Промінь-Експо», завод столових 
виробів, м. Київ;  

2004-2011 - розпорядник майна та ліквідатор ВАТ «КАШТАН», м. Київ;  

2005 - керуючий санацією Державного виробничого підприємства «Термінал Сервіс» 
(100% державної власності), м. Київ;  

2005 - керуючий санацією Управління житлового комунального господарства 
Васильківської міської ради, м. Васильків Київської області (100% комунальної власності);  



 
 

2005 - розпорядник майна ВАТ «Домобудівний комбінат №1 ім. М. В. Співака», м. Київ;  

2005-2011 - керуючий санацією ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод» (51% 
державної власності), м. Красний Луч Луганської області;  

2007-2011 - розпорядник майна ТОВ «Артемівський завод скловиробів», м. Артемівськ 
Донецької області;  

2009-2011 - розпорядник майна ДП «Хлібна база №85» Держкомрезерву України, 
Харківська область. 

 
Громадська робота: 
2019 - обраний до складу Ради Національної асоціації арбітражних керуючих України 
 
2015 - обраний до складу Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, санаторів, ліквідаторів) при Міністерстві юстиції України 
 
2013 - обраний Віце-президентом Громадської організації «Всеукраїнська самоврядна 
організація фахівців конкурсного процесу» 
 
2001 - був співзасновником Всеукраїнської громадської організації «Спілка кризис-
менеджерів України». 
 
Наукова робота 
 
з 2019 - аспірант Національного університету Державної фіскальної служби України, тема 
дисертації: «Процесуальна незалежність арбітражного керуючого в процедурах банкрутства» 
  



 
 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Я, Донков Сергій Вікторович, висловлюю своє бажання взяти участь в роботі 

Національної асоціації арбітражних керуючих України на посаді члена Ради арбітражних 

керуючих України. Свої наміри мотивую наступним. 

Більше двадцяти років свого життя я присвятив галузі неплатоспроможності та 

банкрутства. Намагання об’єднати арбітражних керуючих та інших фахівців нашої галузі я 

реалізував у декількох форматах всеукраїнських професійних громадських об’єднань. 

Розуміючи необхідність розвивати професію арбітражного керуючого, підвищувати свій 

професійний рівень та допомагати у цьому моїм колегам, я впевнений, що зможу поєднати 

власну професійну діяльність з роботою на благо усієї професійної спільноти.  

Я готовий спрямовувати свої наукові пошуки, експертну діяльність на посилення 

фінансової та процесуальної незалежності арбітражних керуючих України. 

 Вважаю, що НААКУ має стати впливовою та спроможною організацією, яка буде 

надавати усім її членам професійно-освітні послуги, виконувати усі функції саморегулювання 

та суттєво впливати на законодавчі процеси у сфері відновлення платоспроможності та 

банкрутства.  

Маю намір у складі Ради арбітражних керуючих України займатися питаннями 

законотворення, підвищення професійного рівня. Мій досвід роботи у Дисциплінарній комісії 

має допомагати арбітражним керуючим у питаннях правового захисту у дисциплінарних 

провадженнях. Вважаю своєю місією сприяти створенню нормативних механізмів, які мають 

послабити тиск на арбітражних керуючих з боку контролюючих органів, надати гарантії 

гідного та прозорого заробітку, правового захисту. 

 

З повагою 

    Сергій Донков 

 

 
 


