АВТОБІОГРАФІЯ

Соколик Дмитро Ігорович
Дата та місце народження: 15 квітня 1992 року, Хмельницька
область, місто Кам’янець - Подільський

Освіта та кваліфікація:

2008 – 2011
Кам’янець - Подільський коледж харчової промисловості
Національного університету харчових технологій
Молодший спеціаліст фінансів та банківської справи
2010 – 2014
Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана
Бакалавр права
2014 – 2015
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
Спеціаліст права (спеціальність: Господарське право)
2018
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
№6449/10 від 15.02.2018 видане на підставі Рішення Ради
адвокатів Київської області №55 від 15.02.2018 р.
2018
Кваліфікаційна програма “Корпоративний секретар”
Сертифікат
0400330-КС
від
25.05.2018
виданий
Професійною асоціацією корпоративного управління та
Фондом державного майна України, включений до
реєстру Корпоративних секретарів Фонду державного
майна України
2021
Свідоцтво про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого №2043 від 08.11.2021 р.

Професійний досвід:

▪
серпень 2013 – березень 2020
Адвокатське
об’єднання
«Адвокатська
компанія
«Соколовський і партнери»
Посада – Старший юрисконсульт/Адвокат практики
банкрутства та роботи з проблемними активами
▪
березень 2020 – травень 2020
Адвокатське об’єднання «ТОТУМ»
Посада – Старший юрист практики корпоративного та
податкового права
▪
травень 2020 – по сьогоднішній день
Адвокатське об’єднання «МАГНІТ»
Посада – Старший партнер
▪
серпень 2020 – по сьогоднішній день
EU Project "PRAVO-Justice"
Національний
експерт,
член
експертної
групи
“Вдосконалення процедур притягнення арбітражних
керуючих до дисциплінарної відповідальності”
▪
листопад 2020 – вересень 2021
Член робочої групи при Міністерстві юстиції України з
розроблення
проєкту
професійного
стандарту
«Арбітражний керуючий».

Членство у професійних
Національна асоціація адвокатів України, Асоціація
організаціях:
правників України, Національна асоціація арбітражних
керуючих України
Основні
напрями
професійної діяльності:
За час адвокатської діяльності, здійснював правовий
супровід низки справ про банкрутство представляючи
інтереси, як боржника так і кредиторів на різних стадіях
справи. Також представляв інтереси арбітражних
керуючих у судах різних юрисдикцій у спорах, що
виникають у зв’язку зі здійсненням арбітражним
керуючим діяльності та повноважень у справі про
банкрутство. Окрім цього, здійснював представництво
інтересів Клієнтів у корпоративних та податкових спорах,
а також організовував проведення зборів вищих органів
управління підприємств.
У складі експертної групи проєтку ЄС "PRAVO-Justice"
досить глибоко та ґрунтовно досліджував проблемні
питання дисциплінарної відповідальності арбітражних
керуючих разом з іншими національними експертами, в
тому числі членами дисциплінарної комісії різного

складу, а також міжнародними експертами. За
результатами роботи експертної групи підготовлено та
презентовано відповідні звіти із висновками, а також
конкретні рекомендації для регулятора та СРО задля
вдосконалення роботи дисциплінарної комісії.

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Я, арбітражний керуючий Соколик Дмитро Ігорович, висуваю свою кандидатуру
на посаду члена Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих мотивуючи таке рішення
наступним.
Як зазначалось у автобіографії, я адвокат, маю кваліфікацію професійного
корпоративного секретаря. За час роботи юристом та здійснення адвокатської діяльності
представляв інтереси учасників та сторін у справах про банкрутство, здійснював захист
та представництво інтересів арбітражного керуючого, в тому числі у кримінальних
провадженнях, надав значну кількість консультацій у сфері бухгалтерського та
податкового обліку, а також корпоративного права та управління, супроводжував
податкові та корпоративні спори, організовував та проводив велику кількість зборів
вищих органів управління підприємств.
Крім зазначеного, я є національним експертом експертної групи проєкту ЄС
«PRAVO-Justice», до якої зокрема входять колишні та діючі члени Дисциплінарної комісії
арбітражних керуючих.
В ході майже дворічної роботи експертної групи над проєктом «Вдосконалення
процедур притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності» зпоміж іншого, було проведено фундаментальний аналіз матеріалів дисциплінарної
практики, що сформувалась за попередні роки, матеріалів судових справ щодо
оскарження рішень про притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної
відповідальності, а також проведено численні консультації із представниками
регулятора, суддями Верховного суду, членами дисциплінарної комісії та відомими
науковцями у сфері неплатоспроможності та банкрутства та міжнародними експертами
у цій сфері.
Працюючи в складі Дисциплінарної комісії буду готовий поділитись своїм
досвідом, набутим за час здійснення адвокатської діяльності в сфері комерційного права,
неплатоспроможності та банкрутства, а також напрацюваннями та підходами, що
розроблені експертною групою проєкту ЄС “PRAVO-Justice”.
Вважаю, що зазначений вище досвід допоможе мені успішно здійснити свій внесок
до розвитку дисциплінарної практики та забезпечити справедливий і неупереджений
розгляд питань щодо притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної
відповідальності, а також фахово збалансувати очікування спільноти арбітражних
керуючих від роботи дисциплінарної комісії та одночасно не допустити вчинення
окремим арбітражними керуючими дій/бездіяльності, які б підривали авторитет
професії. У разі мого обрання, готовий до будь-яких викликів, що постають перед членом
Дисциплінарної комісії.
З повагою,
Дмитро СОКОЛИК
19.11.2021

