Рада арбітражних керуючих України
Арбітражного керуючого
Палкіна Андрія Юрійовича,
Свідоцтво про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого
№ 106 від 04.02.2013 року
робоча адреса: 49000, м. Дніпро
Дніпропетровської області,
вул. Шевченка, буд. 59, оф. 234
+38 (067) 709 – 44 – 08
palkin@whitecollars.ua
whitecollars.ua

ЗАЯВА
про висування
Я, арбітражний керуючий Палкін Андрій Юрійович, висуваю свою кандидатуру
на посаду члена Ради арбітражних керуючих України.
До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист.

14 листопада 2021 року

ПАЛКІН А.Ю.

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Палкін Андрій Юрійович, народився 09 квітня 1984 року у місті Дніпропетровську, де
мешкаю по теперішній час.

2001 р.

Закінчив навчання в середній загальноосвітній Фізико-математичній школі № 111
м. Дніпропетровська де здобув повну середню освіту.

2001 р.

Вступив на факультет менеджменту Національного гірничого університету, де навчався на денній
формі навчання до 2006 року, здобувши після закінчення навчання спеціальність «економістакібернетика» та освітньо-кваліфікаційний рівень магістр.

2003 р.

Почав здобувати другу вищу освіту в НГУ на заочно-вечірньому факультеті за спеціальністю
«Правознавство» до 2006 року, після закінчення навчання здобув освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліст.

2006-2007 р.

Працював на посаді юриста у Комунальному Підприємстві «Міськзеленбуд».

20.06. 2008 р.

За результатом успішно складеного кваліфікаційного іспиту отримав ліцензію про право на
зайняття діяльністю арбітражного керуючого (розпорядник майна, санація, ліквідація),

04 лютого 2013 р.

Отримав свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідацією).

14.09. 2010 р.

За результатом успішно складеного кваліфікаційного іспиту отримав свідоцтво про право
на зайняття адвокатською діяльністю.
З 2010 р.
Здійснював діяльність адвоката та арбітражного керуючого, як самозайнята особа, спеціалізуючись
переважно на корпоративних конфліктах, праві неспроможності (банкрутстві), господарських,
цивільних та адміністративних справах.

2013 р.

Вступив до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, де успішно навчався
на денній формі навчання до 2014 року, отримав після закінчення навчання
освітньо-кваліфікаційний рівень магістр (з відзнакою) за спеціальністю «Правознавство».
З 2015 р.
Є членом всеукраїнської громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ».
З 2016

р.

Викладацька діяльність на курсах з підвищення кваліфікації арбітражних керуючих в «Університет
імені Альфреда Нобеля».
З липня 2018 р.
Є партнером адвокатського об’єднання «БІЛІ КОМІРЦІ» по теперішній час.
У листопаді 2018 р.
Закінчив навчання в академії податкового права «TaxAcademy».

10.02.2020 р.

На Установчому З’їзді арбітражних керуючих Дніпропетровської області був обраний на посаду
олови Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області, яку займаю по теперішній час.
26.02. 2020 р.
На Установчому З’їзді Політичної партії «Українці» був обраний на посаду Голови Політичної партії,
яку займаю по теперішній час.
З серпня 2021 р.
Член Ради відділення Асоціації правників України в Дніпропетровській області.
За весь час дії ліцензії або свідоцтва я виконував повноваження арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) більш ніж у ста процедурах банкрутства
різної складності. Дія ліцензії або свідоцтва не припинялась, до дисциплінарної відповідальності
не притягувався.
В практичній діяльності спеціалізуюсь в напрямках: захист посадових осіб підприємств у
кримінальних провадженнях, конкурсного права (банкрутства), захист бізнесу від недружніх
поглинань, корпоративного права, IT-права, виборчого права.

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

кандидата на посаду члена Ради арбітражних
керуючих України
ПАЛКІНА АНДРІЯ ЮРІЙОВИЧА

Балотуюсь в члени Ради арбітражних керуючих України з надією, що другий її склад, який
починає формуватися, буде обраний з активних, досвідчених, відповідальних та
енергійних колег, які об’єднанні однією ідеєю щодо розбудови нашої професійної
спільноти.
Керівні органи Асоціації арбітражних керуючих мають очолювати енергійні та амбітні
люди, що не лозунгами та обговореннями, а чіткими та системними діями будуть досягати
конкретних результатів для розвитку всієї спільноти.
Зазначаю відверто, я йду не тільки критикувати, штовхати, підганяти та не давати
розслаблятися керівним органам нашої саморегулівної організації, а завзято працювати
та своїм прикладом спонукати членів Ради арбітражних керуючих України до рішучих дій
для отримання реальних результатів, які арбітражні керуючі чекають з моменту створення
СРО.
Впевнений в тому, що отриманий досвід на посаді Голови Ради арбітражних керуючих
Дніпропетровської області, професійні навички, активні дії стануть у нагоді всій
професійній спільноті.
Я вірю в те, що у саморегулівної організації є майбутнє так саме, як і у професії
«Арбітражний керуючий».
Моя мрія та мета полягає в тому, щоб в нашій державі професія «Арбітражний керуючий»
викликала повагу та гордість.

З надією на найкраще,

Андрій ПАЛКІН

