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ЗАЯВА 

про самовисування 
 

Я, арбітражний керуючий Сербін Ірина Іванівна, висуваю свою 
кандидатуру на посаду заступника голови  Ради арбітражних керуючих 
України. 

 
До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист з презентацією 

бачення розвитку НААКУ. 
 
 

24 листопада 2021 року       Сербін І.І.  
 
	 	



 

Сербін Ірина Іванівна 
● Арбітражний керуючий 
● Адвокат 
● Партнер Ario Law Firm 
● Член правління Асоціації  правників України 
● Член Ради Національної асоціації арбітражних 
керуючих  

 

 

АВТОБІОГРАФІЯ 

Контактна інформація: 

Тел: 067 548 29 58 

Email: irina_serbin@ukr.net 

_____________________________________________________________________________ 

Освіта:  

✔ вища, юридична. Закінчила Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана за спеціалізацією «Правове регулювання економіки»; 

✔ випускниця програми професійного розвитку "Адвокат майбутнього"; 
✔ випускниця Української школи політичних студій; 
✔ слухач The Aspen Institute Kyiv ; 
✔ випускниця Школи СЕО майбутнього Deloitte. 

 

Досвід та досягнення 

2007-2009 – юрисконсульт Державної госпрозрахункової установи «Агентство з питань 
банкрутства»  

2009 - 2012 рік – очолювала юридичний департамент державного підприємства «Державний 
центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства». 

2012 - 2013 р.р. – очолювала Київський філіал ТБ «Електронні торги України». Юридичний 
супровід системи електронних торгів в Україні стосовно реалізації майна підприємств 
банкрутів, майна банків, що ліквідуються, кредитних портфелів та ін., основною метою була 
побудова фактично з «нуля» ринку електронної торгівлі в Україні проблемними активами. 

З 2013 року –  партнер практики «Реструктуризація та супровід процедур банкрутства» в Ario 
Law Firm. 

2014 -2019 р.р. – помічник-консультант на громадських засадах  народного депутата від ПП 
«Об’єднання «Самопоміч» Руслана Сидоровича.  

З 2015 року – голова  Комітету з конкурсного права Асоціації правників України. За цей час на 
базі Комітету нами було запроваджено дві важливі реформи: реформу виконання судових 



рішень та реформу сфери банкрутства. Було організовано щорічний Форум з конкурсного 
права та Правничу школу  з питань банкрутства. Комітет став основним майданчиком для 
обговорення проекту Кодексу з процедур банкрутства, який набув чинності 21 жовтня 2019 
року.  

З 2015 року - ліквідатор Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний 
завод «Океан» - однієї з найбільш гучних і складних процедур банкрутства в Україні.   
 
2019 рік – визнана однією з найкращих правників України за рейтингом «Вибір клієнта. ТОП-
100 юристів України-2019» видання «Юридична газета». 
 

2020 рік - визнана однією з найкращих правників України у практиках «Банкрутство» та 
«Реструктуризація заборгованості» за рейтингом «Вибір клієнта. ТОП-100 юристів України-
2020» видання «Юридична газета». 
 

2021 рік - визнана однією з найкращих правників України у практиках «Банкрутство» та 
«Реструктуризація заборгованості» за рейтингом «Вибір клієнта. ТОП-100 юристів України-
2021»  видання «Юридична газета». 
	

2020-2021 р.р. - член Ради Національної асоціації арбітражних керуючих. 

 

2021 рік – член правління Асоціації правників України.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Мотиваційний лист 
 

Я народилася в місті Хмельницькому. Навчалася в Києві. Тут же почала 
працювати у сфері конкурсного права – в Агентстві з питань банкрутства. Моє 
найбільше, найважче і, як виявилося, найнебезпечніше банкрутство – на Півдні 
України, в Миколаєві. 

Як практикуючий арбітражний керуючий та представник одного з перших 
електронних майданчиків,  я, об’їздила чи не всю Україну, особисто пройшла усі 
залаштунки нашої професії. Я знаю, як буває боляче. 

Я хочу бачити НААКУ такою, що гуртує і розвиває професію,  не сварить 
чи тримає в кайданах минулого.  

Я знаю формулу, що призведе НААКУ до успіху.  
Формула має три складових: успішний арбітражний керуючий-

об’єднана спільнота-сильна інституція.  
Про кожну зі складових  - в презентації, що додається.  

                                                     
24 листопада 2021 року     Сербін І.І. 

 

 

	



НААКУ.ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ



Успішний

арбітражний 

керуючий 

Сильна 

інституція

Об’єднана 

спільнота

1

2

3



1 УСПІШНИЙ АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ



Кращі лектори, яких визначає спільнота;

Впевнені у своїх знаннях – складайте іспит без підготовки/підтверджуйте свою

професійність без підготовки;

Хочете вчитися – вчиться у кращих, отримуйте бали;

Нові стандарти професійної підготовки за найкращими світовими практиками.

ПРОФЕСІОНАЛ. КРАЩІ ВЧАТЬ КРАЩИХ



СПРАВЕДЛИВА ВИНАГОРОДА – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

УСПІШНОГО АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО

Консолідація зусиль з іншими професійними спільнотами та активізація

лобістських ресурсів членів спільноти задля встановлення єдиного

податку на доходи арбітражного керуючого;

Визначення якісного авансування послуг арбітражного керуючого на

основі середньостатистичної тривалості процедури розпорядження

майном протягом попереднього року;



СПРАВЕДЛИВА ВИНАГОРОДА – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

УСПІШНОГО АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО

У разі наявності коштів на рахунках боржника – «право автоматичного

списання коштів» на заробітну плату арбітражних керуючих;

Спрощення формування фонду арбітражних керуючих за рахунок

кредиторів;

Недопущення запровадження погодинної оплати.



Не декларативне, а реальне право бути почутим на найвищих рівнях;

Не удавані меморандуми, а реальні договори з адвокатськими

об’єднаннями та адвокатами-колегами щодо захисту кожного

арбітражного керуючого.

БЕЗПЕКА АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО – ВПЛИВОВА НААКУ



Обирають знаних

Професіонал – завжди успішний

ВИЗНАННЯ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО - ГРОШІ



ОБ’ЄДНАНА СПІЛЬНОТА. ПЕРША СЕРЕД РІВНИХ2



Ціннісність членства – заради перемоги корпоративного інтересу спільноти;

Членські внески – це інвестиція в безпеку і розвиток кожного арбітражного

керуючого за своїми можливостями (навіть гривня – це підтримка, але вона

обов’язково має бути);

Разом працюємо – разом відпочиваємо.



3
СИЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ. ОБ’ЄДНАННЯ АРБІТРАЖНИХ 

КЕРУЮЧИХ СТВОРЮЄ СИЛЬНУ ІНСТИТУЦІЮ



Саме з арбітражних керуючих виростають найкращі спеціалісти

(знаєш і володієш всіма сферами життя);

Сильна інституція обирає сильних лідерів;

Сильна інституція обирає, впливає і задає тренди розвитку

арбітражних керуючих.



Дякуємо за увагу!


