
А Р Б І Т Р А Ж Н И Й К Е Р У Ю Ч И Й 
(розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) 

МАТУЩАК ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
свідоцтво № 567 про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 18.03.2013 р. 

29008, м. Хмельницький, вул. Сковороди, 14, кв. 151 тел.0673821643 
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Рада арбітражних керуючих України 

04070, м.Київ, вул Іллінська,  8, під'їзд 10  

E-mail: office.unita@ukr.net  

 

 

ЗАЯВА 

про самовисування кандидата на члена  

Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих 

 

Я, Матущак Віктор Іванович, висуваю свою кандидатуру арбітражного керуючого 

(свідоцтво №567  від 18.03.2013) на члена Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих 

прошу  

- зареєструвати арбітражного керуючого Матущака Віктора Івановича 

кандидатом на посаду члена виборчого органу Національної асоціації 

арбітражних керуючих України - члена Кваліфікаційної комісії арбітражних 

керуючих України. 

 

Додатки: 

1. Автобіографія Матущака В.І. 

2. Мотиваційний лист  

3. Копія свідоцтва арбітражного керуючого Матущака В.І  

 

 

 

Арбітражний керуючий          Віктор МАТУЩАК  
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

кандидата на члена Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих 

 

Я, Матущак Віктор Іванович, висуваю свою кандидатуру арбітражного керуючого 

(свідоцтво №567  від 18.03.2013) на члена КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ арбітражних 

керуючих, надалі - Комісія. 

Основним завданням Комісії є перевірка спеціальних знань осіб, які мають намір 

здійснювати діяльність арбітражного керуючого. 

На першому установчому з'їзді колеги висловили довіру мені, Тищенко Оксані 

Микитьону Віктору, Вікторії Дейнегіній та обрали до складу Комісії. Як ми працювали? 

Злагоджено, за що вам, друзі мої, велике ДЯКУЮ. Поняття «обілечівання» точно 

було відсутнє. Затримка із тестуванням навесні 2021 була у зв'язку із ініціативою 

Міністерства юстиції щодо розробки нових тестів. Інші засідання Комісії проходили у 

визначені строки. 

Що ми зробили в напрямку передачі повноважень стажування та підвищення 

кваліфікації від Міністерства юстиції до НААКУ? 

Провели опитування по регіонах. Систематизували. Об'єднали та врахували думку 

більшості - розробили Положення та надали його до РАДИ з метою ініціювання внесення 

змін до Кодексу з питань банкрутства та вжиття реальних заходів щодо отримання 

вищезазначених повноважень від Міністерства юстиції. 

Чому я висуваю свою кандидатуру вдруге? Вважаю, що не все встиг зробити. 

19-ти річний досвід роботи арбітражним керуючим як розпорядника майна, 

керуючого санацією та ліквідатора дає можливість поділитися із колегами практичними 

знаннями, особливо із юристами, які потребують додаткових знань в сфері економіки та 

реальної життєдіяльності справжнього розгалуженого господарюючого суб'єкта, який 

може та хоче відновити свою платоспроможність. 

Думка окремих членів СРО - і без мене все вирішують, не моє кредо. Знаю, що 

буду працювати на благо спільноти, чесно та кваліфіковано, враховувати думку саме 

регіонів, відстоювати саме консолідовану, міцно об'єднану позицію більшості 

арбітражних керуючих. 

Тож мені не байдуже - хто очолить НААКУ, хто розробить та втілить стратегію 

діяльності арбітражних керуючих України, який буде обрано напрямок: на розвиток 

держави, її економіки або лише на користь власних інтересів. 

Тож я за свідомий вибір порядних професіоналів до керівних органів НААКУ, 

професіоналів із високими моральними принципами та із жагою до власного успіху через 

прогресивний розвиток всіх інших членів СРО. 

Саме це і вмотивувало мене висунути свою кандидатуру на члена Кваліфікаційної 

комісії арбітражних керуючих. 

 

 

Арбітражний керуючий          Віктор МАТУЩАК  
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