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ЗАЯВА 
ПРО ВИСУВАННЯ 

 
Я, арбітражний керуючий Мегеря Артур Валерійович, висуваю свою кандидатуру на посаду 

члена Ради арбітражних керуючих України.  
 
До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист.  
 
 
 
24 листопада 2021 року                                                                                                       А.В. Мегеря  

 
 

 
 



АВТОБІОГРАФІЯ  
 

Я, Артур Валерійович Мегеря адвокат, арбітражний керуючий, старший партнер 
юридичної компанії L.I.Group. 

У 2008 році закінчив Національний технічний університет «Київський політехнічний 
інститут» за спеціальністю «Правознавство». За програмою МВА пройшов навчання в 
Единбурзькій школі бізнесу Університету Геріот-Ватт (Велика Британія). 

Спеціалізуюся на банкрутстві, стягненні проблемної заборгованості, судових спорах. 
Професійний юридичний стаж складає більше п’ятнадцяти років. 

Я є головою Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання «Правова ініціатива». 
Також я -член Ради арбітражних керуючих України. Беру активну участь у професійних форумах 
у якості спікера та модератора. Автор публікацій спеціалізованих та бізнес-видань – 
«Банкрутство & Ліквідація», «Юридична практика», «Юридична газета», «Бізнес Цензор». 

У своїй діяльності маю визнання у національних рейтингах, також визнання компанії 
L.I.Group, у здобутті яких докладаю максимум зусиль. 

 
• Національним рейтингом «Лідери ринку. Вибір клієнта 2021», («Юридична газета») 

відзначений у практиках банкрутства та реструктуризації боргу. 
• У ТОП-5 в банкрутстві, названий серед найпрофесійніших юристів у судовій практиці, 

«Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2021». 
• За версією «Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2021» - L.I.Group у ТОП-

5 в банкрутсві, ЮК також рекомендована рейтингом у судовій практиці. 
• Престижною премією Legal Awards 2021 компанія визнана одразу у двох номінаціях: 
- юридична фірма року у сфері спортивного права; 
- юридична фірма року з роботи з проблемною заборгованістю. 
• У 2020 році отримав персональну нагороду у номінації «Антикорупційна практика», за 

результатами професійного конкурсу «Адвокат року 2020» (ААУ). 
• «Кращий юрист у сфері цивільних та судових спорів», Liga Zakon Awards 2020. 

«Ukrainian Law Firms.  
• «Handbook for Foreign Clients 2020» – у ТОП-5 в банкрутстві, відзначений серед 

найпрофесійніших юристів у судовій практиці. 
• У фінальній трійці Legal Awards – 2020 в номінації "Юрист року з роботи з проблемною 

заборгованістю". 
• Компанія входить до ТОП-20 ЮК України, (за версією «Юридичної практики», «ТОП-

50 провідних юридичних компаній України 2020»). 
• «Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2020» відмітив компанію в ТОП-5 

в банкрутстві, а також назвав серед топових компаній в судовій практиці. 
• ТОП-5 юристів у сфері банкрутства та визнаний видатним юристом у сфері судового 

процесу, «Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients – 2019». 
• Юрист №1 в сфері банкрутства, за версією Legal Awards – 2018.  
• Один з лідерів практики банкротства та реструктуризації заборгованості, професійне 

дослідження «Юридичної газети» – «Вибір клієнта. ТОП 100 найкращих юристів 
України». 

• Отримав відзнаку у сфері банкрутства від Асоціації правників України, 2018 рік. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Я, Мегеря Артур Валерійович, висловлюю своє бажання взяти участь в роботі Національної 

асоціації арбітражних керуючих та мотивує своє прагнення наступним.  
Рада НААКУ відіграє важливу та ключову роль в становленні саморегулювання як кожного 

арбітражного керуючого окремо так і в цілому всієї спільноти, тому обрання правильного вектору 
руху асоціації є першочерговим завданням.  

Для мене основною функцією участі в Раді НААКУ є ефективність, дієвість та 
цілеспрямованість в реалізації поставлених цілей для досягнення основної мети, яка полягає в 
підвищенні поваги до професії арбітражного керуючого шляхом упорядкування робочого процесу.  

Своїми головними завданнями на посаді члена Ради НААКУ я визначаю реалізацію 
наступних кроків: 

• Підвищення авторитету професії арбітражного керуючого в правовій, публічно-правовій та 
суспільній площинах. Це важливо для отримання як гідної оплати послуг, так і 
безпосередньо умов праці;  

• Наповнення бюджету НААКУ та місцевих Рад арбітражних керуючих в регіонах України;  
• Вжиття заходів з метою формування позиції у державних органів влади щодо доцільності 

зменшення розміру оподаткування діяльності арбітражних керуючих;  
• Перейняття функцій Міністерства юстиції України щодо проведення стажування, навчання, 

здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих;  
• Забезпечення формування усіх інституцій СРО з метою введення повноцінної та всебічної 

роботи у всіх напрямках;  
• Захист арбітражних керуючих від протиправного тиску, впливу правоохоронних органів та 

інших органів державної влади;  
• Забезпечення справедливого дотримання правил етики арбітражними керуючими;   
• Здійснення заходів для прийняття рішень прозорим, захищеним та легітимним способом. 

Виконання даного кроку передбачає розробку та забезпечення програми електронного 
голосування. Це допоможе виключити будь-які сумніви в результатах голосування та 
збільшить рівень довіри до НААКУ. 
Всі вищезазначені завдання важливо втілити в життя найближчим часом і це має бути 

здійснено командою професіоналів, які володіють значним багажем знань та чітко окреслюють 
свою роль в асоціації.  

Я, як кандидат в члени Ради НААКУ, бачу подальший напрямок роботи за визначеною 
стратегією зрозумілим та перспективним для розвитку спільноти арбітражних керуючих і готовий 
спільно з колегами приступити до їх реалізації.  

 
 
   З повагою                                                                                                                              Мегеря А.В. 


