
Рада арбітражних керуючих України 

 

Арбітражного керуючого Реверука Петра 

Костянтиновича 

Свідоцтво про право на здійснення діяльності 

арбітражного керуючого №783 від 08.04.2013 

адреса офісу: 04053, м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, буд.21, оф.501 

конт. тел.: +38 (044) 353-87-88; +38(097) 919-

22-25 

e-mail: ak.reveruk@ukr.net 

 

 

ЗАЯВА 

про висування 

 

Я, арбітражний керуючий Реверук Петро Костянтинович, висуваю свою 

кандидатуру для участі у виборах на посаду члена Ради арбітражних керуючих України. 

 

Автобіографія та мотиваційний лист додаються. 

 

 

 

23 листопада 2021 року     ______________Петро Реверук 



 

 

 

РЕВЕРУК ПЕТРО КОСТЯНТИНОВИЧ 

 

Дата народження: 

 06.08.1986 

 

Свідоцтво №783 

Наказ Міністерства юстиції України №619/5  

від 02.04.2013  

 

робоча адреса: 

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21, оф.501 

адреса для листування: 04071, м. Київ-71, а/с-71 

mob. +38 (097)919-22-25 

email: ak.reveruk@ukr.net  

 

Освіта: 
У 2005 році закінчив Київський фінансово-

економічний коледж Національної академії 
державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство» і 

здобув кваліфікацію юриста. 
У 2007 році закінчив Національний авіаційний університет і отримав повну 

вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію 

юриста. 
 

Професійний досвід: 
жовтень 2018 року – по даний час: Адвокат - є самозанятою особою, що 

проводить незалежну професійну (адвокатську) діяльність. 
 

грудень 2012 року – по даний час: Арбітражний керуючий - незалежна 
професійна діяльність (3 помічники). 

 
травень 2007 року – грудень 2016 року: ФОП - надання юридичних послуг 

в сфері корпоративного, цивільного та господарського права. 
 

104 справи про банкрутство у різних регіонах країни різної складності: 
46 справ про банкрутство - розпорядник майна 

88 справ про банкрутство - ліквідатор 

1 справа про банкрутство - керуючий санацією 
66 справ завершено та затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний 

баланс 
Пройшов навчання на курсах з отримання знань у сфері примусового 

виконання судових і рішень інших органів відповідно до допуску до професії 
приватного виконавця, про що отримав Свідоцтво. 

Загальний досвід в сфері права складає понад 14 років, в тому числі 9 років 
діяльності як арбітражного керуючого.  

 
 

АВТОБІОГРАФІЯ 

 

 

-  

 

РЕВЕРУК ПЕТРО КОСТЯНТИНОВИЧ 

-  

mailto:ak.reveruk@ukr.net


Свідоцтва та рішення: 

Рішення комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим 
№15 від 27.07.2016 року присвоєно V рівень кваліфікації. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації арбітражного керуючого від 
02.03.2018. 

Свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство 
страхових організацій від 28.04.2018. 

Свідоцтво про право на здійснення адвокатської діяльності від 19.10.2018 
ГТУ юстиції у м. Києві включено до переліку осіб, які можуть бути 

керівниками стажування. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації арбітражного керуючого від 
14.03.2020. 

Свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство 
страхових організацій від 09.07.2021. 

перевірка діяльності арбітражного керуючого: 2017, 2019 роки ГТУ 
юстиції у м. Києві - порушень не виявлено. 

 
Інші відомості: 

Судимостей не маю, до кримінальної відповідальності не притягувався. 
 

 
 

23 листопада 2021 року    ______________ Петро Реверук 
 

 

 
 

 

 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

кандидата на посаду члена Ради арбітражних керуючих України 

Реверука Петра Костянтиновича 

 

Я, Реверук Петро Костянтинович, висуваю свою кандидатуру на посаду члена Ради 

арбітражних керуючих України та маю намір брати активну участь у розвитку 

саморегулювання арбітражних керуючих України. 

На мою думку, Рада арбітражних керуючих повинна керуватися двома основними 

принципами: це професіоналізм та незалежність. 

Висуваючи свою кандидатуру на посаду члена Ради арбітражних керуючих України, 

маю намір втілити ці основоположні принципи в діяльність Ради. 

Важливим є професіоналізм арбітражних керуючих, підвищення їх кваліфікації. Для 

цього необхідним вважаю створення якісного освітнього контенту, проведення 

конференцій, в тому числі і міжнародних, з залученням визнаних спікерів-професіоналів, 

подолання пасивності арбітражних керуючих. 

Окрім того, важливим  аспектом є незалежність та самостійність діяльності 

арбітражних керуючих, виключення стороннього впливу та тиску на арбітражного 

керуючого, удосконалення процедури здійснення перевірок діяльності арбітражних 

керуючих, недопущення проведення безпідставних перевірок.  

НААКУ повинна об'єднати молодих амбітних арбітражних керуючих, головною 

метою яких буде просування та надання вагомості професії арбітражних керуючих. 

Висуваючи свою кандидатуру на члена Ради арбітражних керуючих України, я 

підтверджую своє бажання та готовність працювати плідно та сумлінно на благо НААКУ, 

розвивати демократичні засади саморегулювання, впроваджувати систему допомоги 

молодим арбітражним керуючим шляхом недопущення дискримінації. 

 

 

23 листопада 2021 року     ______________Петро Реверук 

 


