Рада арбітражних керуючих України
Арбітражного керуючого
Моісеєва Юрія Олександровича ,
Свідоцтво про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого №2007
від 08.11.2021,
08160, Київська область, КиєвоСвятошинський район,
с. Гатне, вул. Свободи, 1А, к. 77
тел. 0982530321
ел. адреса: 3115719733@mail.gov.ua
ЗАЯВА
про самовисування кандидата на члена
Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих
Я, арбітражний керуючий Моісеєв Юрій Олександрович, висуваю свою
кандидатуру на призначення до складу Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих.
Додаток:
1.
2.

Автобіографія
Мотиваційний лист.
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Юрій Моісеєв

АВТОБІОГРАФІЯ
1. Прізвище: Моісеєв.
2. Ім’я: Юрій.
3. По батькові: Олександрович.
4. Дата народження: 21 квітня 1985 року.
5. Контакти:
-

тел. 0982530321

-

e-mail: yu.moiseiev@gmail.com

6. Вища освіта:
Рік
Найменування закладу
Рік
закінче
освіти
вступу
ння
Національна юридична
академія України імені
Ярослава Мудрого

2002

2007

Галузь знань/
спеціальність/
спеціалізація
Правознавство,
кваліфікація юрист

Ступінь вищої Серія та реєстраційосвіти
ний номер диплому
Спеціаліст

ХА №32156927

7. Відомості про досвід роботи
Число, місяць, рік
Призначення Звільнення
на посаду
з посади

Найменування
підприємства,
установи,
організації

Найменуванн
я посади

Короткий опис основних
функцій

02.04.2007

14.12.2007

УМВС України в
Хмельницькій
області

Слідчий

Розслідування
кримінальних справ у
відповідності до
Кримінальнопроцесуального кодексу
України

02.01.2008

31.08.2010

ГО «Хмельницьке
регіональне
відділення
Асоціації міст
України»

Старший
юрист

Надання безоплатної
правової допомоги в
проекті МФ «Відродження»
- надання консультацій,
складання процесуальних
документів.

22.11.2010

27.07.2015

Фізична особапідприємець

Фізична
особапідприємець

Надання юридичних
консультацій клієнтам,
складання процесуальних
документів,
представництво інтересів
осіб в судах

15.06.2011

22.07.2015

Адвокат

Адвокат

Індивідуальна адвокатська
діяльність –
представництво клієнтів в
судах, захист клієнтів у
кримінальних справах.

04.12.2012

29.07.2015

Арбітражний
керуючий

Арбітражний
керуючий

Виконання повноважень
арбітражного керуючого в
справах про банкрутство

30.07.2015

10.08.2015

Помічник
Міністра
юстиції

11.08.2015

15.05.2016

Заступник
директора
департаменту
– начальник
Управління з
питань
банкрутства

19.10.2017

07.02.2018

Директор
Департаменту
державної
виконавчої
служби

16.05.2016

26.07.2016

27.07.2016

18.10.2017

08.02.2018

12.02.2020

Міністерство
юстиції України

Виконання доручень
Міністра та керівника
патронатної служби
Мін’юсту
Формування та реалізація
державної правової
політики в сфері
банкрутства

Реалізація державної
правової політики у сфері
примусового виконання
рішень судів та інших осіб і
органів.
Представництво інтересів
Заступник
Кабінету Міністрів
директора
Департаменту України, Міністерства
юстиції України, держави
Директор
Україна в судах України.
Департаменту
Формування та реалізація
з питань
державної правової
судової
політики в сфері
роботи та
банкрутства банкрутства.
Експертне забезпечення
правосуддя та координація
діяльності науководослідних установ судових
експертиз Міністерства
юстиції України.
Представництво держави
Україна в міжнародних
юрисдикційних органах
(інвестиційні спори проти
держави).

01.07.2020

до цього
часу

ЮК «L.I.Group»

Радник,
адвокат

Координація проектів,
виконання повноважень у
відповідності до Закону
України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність»

8. Ключові компетенції та навички:
-

управління людськими ресурсами (у своїй діяльності довелося бути
керівником колективів із значною кількістю працівників – більше 80 осіб на
публічній службі, яких результативно об’єднував у команду, яка досягала
результату);

-

ведення та управління змінами (є одним із авторів Кодексу України з
процедур банкрутства та координував імплементацію його в дію, вів активну
просвітницьку роботу серед професійної спільноти щодо процедур
реструктуризації, банкрутства, примусового виконання рішень а також
судових проваджень, супроводжував з боку Міністерства юстиції України
організацію установчих з’їздів приватних виконавців та арбітражних
керуючих, на яких були утворені відповідні національні асоціації)

-

публічна служба (робота в центральному органі виконавчої влади на
керівних посадах протягом 4 років 6 місяців).

-

правнича діяльність (у приватному секторі займався адвокатською
діяльністю, під час якої представляв інтереси та захищав осіб в судах різних
юрисдикцій, під час роботи в Міністерстві юстиції України очолював
підрозділ, діяльністю якого було представництво інтересів держави,
Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України в судах
України, а також держави Україна в міжнародних юрисдикційних органах)

-

підтримка розвитку системи надання БПД, орієнтованість на забезпечення
потреб вразливих груп (Центр надання правової інформації та правових
консультацій, у якому я працював старшим юристом у 2008-2010 роках
реалізовував проекти МФ «Відродження» із надання первинної правової
допомоги малозабезпеченим верствам населення. Юристами Центру
надання правової інформації та правових консультацій не лише надавалася
первинна правова допомога клієнтам, а також збиралася та аналізувалася
інформація щодо потреб у безоплатній допомозі, якості наданих послуг,
актуальності порушення прав та законних інтересів вразливих верств
населення у певних правовідносинах)

-

впровадження інновацій (удосконалення реєстру підприємств, щодо яких
порушено провадження у справах про банкрутство, автоматизованої системи
виконавчих проваджень та реєстру боржників).

9.

Додаткова інформація:
-

Приймав участь в організації та проведенні Установчого з’їзду приватних
виконавців у 2017 році та Установчого з’їзду арбітражних керуючих у 2019
році;

-

Член Асоціації правників України, голова Комітету з конкурсного права;

-

Член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих у 2015-2019 роках, член
Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих у 2015-2019 роках, член
Кваліфікаційної комісії приватних виконавців у 2017-2019 роках.

-

Секретар Науково-консультативної ради при Національній асоціації
арбітражних керуючих України;

-

Член Національної асоціації адвокатів України;

-

Лектор освітньої платформи Legal high school;

-

Лектор на курсах підвищення кваліфікації арбітражних керуючих у
Хмельницькому університеті управління та права у 2015-2020 роках.

-

Постійний лектор школи банкрутства Асоціації правників України;

-

Нагороджений Подякою Міністерства юстиції України, Подякою Прем’єрміністра України та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України;

-

Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 61
від 01.02.2013 (анульовано 10.08.2015 за власною заявою), №2007 від
08.11.2021;

-

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №531, видане
Хмельницькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
адвокатури 15.06.2011 року.

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Два роки пройшло з того часу як спільнота арбітражних керуючих прийняла
рішення про створення Національної асоціації арбітражних керуючих України, це
звичайно ж де-юре.
Однак, насправді, спільнота прагнула цього задовго до того та,
концептуально, це рішення було прийнято арбітражними керуючими раніше.
Важливим є не лише створення саморегулівної організації для будь-якої
публічно-правової професії, а й реалізація нею своїх завдань в особі усіх органів і
делегованих її членів до різних утворень, задля досягнення мети, заради якої вона
створюється та відстоювання інтересів усіх без виключення її членів.
Так, згідно Кодексу України з процедур банкрутства, з’їзд арбітражних
керуючих призначає своїх представників до Дисциплінарної комісії арбітражних
керуючих.
Робота в складі Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих є досить
важливою та важкою, оскільки потрібно не лише сприймати ті матеріали, які
містить кожне окреме подання, яке ставиться на обговорення, але й потрібно
детально розібратися у тій чи іншій ситуації, якій був арбітражний керуючий, коли
приймав рішення чи вчиняв дії, які зафіксовані в результатах перевірки.
Також індикатором, який є важливим для будь-якого члена колегіального
органу є незалежність та воля у прийнятті рішень шляхом віддання свого голосу з
урахуванням принципів справедливості та людяності у призмі духу закону.
Вперше за всю історію Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих у 2016
році, в тому числі і за моєї ініціативи, відбувся публічний звіт діяльності перед
спільнотою про роботу, під час якого усі бажаючі мали право поставити
«найнезручніші» питання та отримати на них відверті відповіді. В подальшому такі
звіти були щорічними та інформативними.
Важливим напрямком діяльності членів Дисциплінарної комісії арбітражних
керуючих від спільноти вважаю систематизацію, узагальнення та публічне
публікування на сайті НААКУ позицій, відображених в усіх рішеннях. Для цього
не потрібно погодження чи нормативно-правового врегулювання з боку
державного органу з питань банкрутства, таке можливо за участі будь-якого члена.
Вважаю, що мої професійні знання, навички та внутрішнє переконання
дозволять на належному професійному рівні забезпечити належне виконання
повноважень члена Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих.
Також, усвідомлюю велику відповідальність, яка буде покладена на мене у
разі призначення мене з’їздом членом Дисциплінарної комісії арбітражних
керуючих.
На моє переконання, Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих
вцілому, так і кожен її член не мають бути до когось лояльними, а мають бути
незалежними, вільними та об’єктивними у прийнятті рішень.
Бажаю усім вдалого з’їзду.
24 листопада 2021 року

Юрій Моісеєв

