
 Раді арбітражних керуючих України  

 

 Арбітражного керуючого  

Лецкана Вячеслава Львовича 

Свідоцтво про право на здійснення діяльності 

арбітражного керуючого № 3 від 30.01.2013  

Місцезнаходження контори (офісу): 04112, м. Київ, 

вул. Дегтярівська, буд.48 , офіс АК 

Мобільний телефон: 067 466 44 03 

Адреса електронної пошти: letskan@ukr.net 

 

 

ЗАЯВА 

про висування 

 

Я, арбітражний керуючий Лецкан Вячеслав Львович, висуваю свою кандидатуру на 

посаду Голови Ради арбітражних керуючих України. 

 

 

До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист. 

 

24 листопада 2021 року 

 

 

          В.Л. Лецкан  

  



АВТОБІОГРАФІЯ 

 

 

Лецкан Вячеслав Львович 

Дата народження: 11.10.1965 

Місцезнаходження контори (офісу): 04112, м. Київ, 

вул. Дегтярівська, буд.48 , офіс АК 

Мобільний телефон: 067 466 44 03 

Адреса електронної пошти: letskan@ukr.net 

Освіта: повна вища (Київський інститут народного 

господарства, спеціальність – економіка підприємства) 

Місце роботи: ТОВ «Європейський правовий захист», 

арбітражний керуючий 

 

Професійна діяльність: 

У 2002 році, з метою отримання ліцензії на право зайняття діяльністю арбітражного 

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пройшов навчання у 

Навчально-аналітичному центрі антикризового управління, закінчив курс навчання за 

спеціальністю «арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, 

ліквідатор)» та успішно склав державний іспит. 

21.10.2002 р. вперше отримав Ліцензію Міністерства економіки та з питань 

Європейської інтеграції і почав здійснювати діяльність арбітражного керуючого. 

30.01.2013 року отримав Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного 

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №3. 

Протягом трудової діяльності обіймав керівні посади на підприємствах (керівника чи 

заступника керівника юридичної особи): 

 

 

N 

з/п 

Посада 

(згідно з 

трудовою 

книжкою) 

Найменування 

підприємства, 

установи, 

організації 

Дата Загальний 

термін 

перебування 

на посаді, 

років 

призначення 

на посаду 

звільнення з 

посади 

1 
Заступник 

директора 
МЦ «Статус» 11.1989 10.1990 1 

2 Директор МП «Либідь» 10.1990 10.2002 12 

3 Директор 

ТОВ 

«Європейський 

правовий захист» 

04.2005 

по 

теперішній 

час 

16 

 

Досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом складає понад вісімнадцять років. 

З 2013 по 2015 рік входив до складу Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих 

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) згідно Наказу Міністерства 

юстиції України № 592/7 від 21.06.2013 року.   

В 2019 році на Установчому з’їзді арбітражних керуючих України був обраний до 

складу Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих. 

 

Участь в саморегулівних організаціях арбітражних керуючих: Голова ради 

Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих «Асоціація 

антикризового менеджменту». 

 

  

mailto:letskan@ukr.net


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

арбітражного керуючого Лецкана Вячеслава Львовича 

 

Я, Лецкан Вячеслав Львович, маю намір взяти участь в роботі Національної асоціації 

арбітражних керуючих України на посаді Голови Ради арбітражних керуючих України. 

 

Ключовими завданнями для Національної асоціації арбітражних керуючих України 

на найближчий час є: 

 забезпечення принципів самоврядності та незалежності діяльності Національної 

асоціації арбітражних керуючих України в частині прийняття від Міністерства юстиції 

України частини повноважень; 

 забезпечення ефективного та безперервного функціонування Національної асоціації 

арбітражних керуючих України та її органів; 

 забезпечення на законодавчому рівні гарантій діяльності арбітражних керуючих; 

 забезпечення захисту професійних прав арбітражних керуючих; 

 ініціювання та участь Національної асоціації арбітражних керуючих України у 

розроблені нормативно-правових актів; 

 забезпечення права арбітражного керуючого на оплату грошової винагороди та 

відшкодування витрат у справі про банкрутство; 

 вдосконалення законодавства щодо здійснення контролю за діяльністю арбітражних 

керуючих; 

 вдосконалення системи підвищення кваліфікації арбітражних керуючих; 

 розвиток професійної етики. 

 

Реалізація завдань будь-якої складності можлива лише у випадку злагодженої роботи 

кожного з членів Національної асоціації арбітражних керуючих України. А отже головним 

завданням на посаді Голови арбітражних керуючих України вважаю об’єднання 

арбітражних керуючих та як результат створення сильної інституції.  

 

 

 


