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ЗАЯВА 
про висування 

 
Я, арбітражний керуючий Віскунов Олександр Віталійович, висуваю свою кандидатуру 

на посаду члена Ради арбітражних керуючих України Національної асоціації арбітражних 
керуючих України. 

До заяви надаю автобіографію та мотиваційний лист. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«23» листопада 2021 року        Олександр ВІСКУНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Віскунов Олександр Віталійович 
 

Дата народження: 07 жовтня 1979 року 
Місце народження: м.Луганськ 
Адреса проживання: м.Київ 
Контактний телефон: +38 (050) 865-54-34 
e-mail: 2913421092@mail.gov.ua 
Відомості про судимість: не судимий 
Освіта: повна вища юридична та економічна освіта 
Місце роботи: самозайнята особа (арбітражний керуючий, адвокат), 
радник в Адвокатському об’єднанні «Сінтем».  

 
1986 -1996 р.р. – навчання в середній загальноосвітній школі. 
1997 – 1999 р.р. – проходження строкової військової служби у Збройних силах України. 
1999 – 2002 р.р. – навчався на юридичному факультеті Луганського політехнічного 

коледжу за спеціальністю правознавство, отримав кваліфікацію юриста та диплом молодшого 
спеціаліста. 

2002 – 2008 р.р. – працював в юридичні компанії, на посаді юрисконсульта. 
2005 – 2008 р.р. – навчався на юридичному факультеті Луганського державного 

університету внутрішніх справ ім.Е.О.Дідоренка за спеціальністю правознавство, отримав диплом 
спеціаліста та здобув кваліфікацію юриста. 

У 2008 року отримав ліцензію Державного департаменту з питань банкрутства на право 
провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора). 

З 2010 року є членом Всеукраїнської громадської організації арбітражних керуючих 
«Асоціація антикризового менеджменту». 

У 2012 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 
2012- 2013 р.р. – навчався на факультеті Інституту післядипломної освіти і 

дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля, по закінченню 
якого присвоєно кваліфікацію економіста. 

У 2013 року отримав свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення 
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) 
(безстроково). 

У 2017 році отримав посвідчення Міністерства юстиції України про право на здійснення 
діяльності приватного виконавця (діяльність не здійснюю). 

З 2019 року є членом Некомерційної професійної організації «Національна асоціація 
арбітражних керуючих України», на установчому з’їзді якої 20.11.2019р. обраний до складу Ради 
арбітражних керуючих України. 

З 2020 року по теперішній час проходжу навчання у Одеському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 
 

Досвід роботи у якості діяльності арбітражного керуючого: 
За час провадження діяльності арбітражного керуючого, виконував обов’язки 

розпорядника майна, керуючого санацією та ліквідатора більш ніж на 40 підприємствах, у тому 
числі державних, з державною часткою у статутному капіталі 100%. 

Підвищення кваліфікації арбітражного керуючого: Свідоцтво реєстраційний номер 141, 
видане Міністерством юстиції України 13.12.2013р.; Свідоцтво реєстраційний номер 47, видане 
Міжнародним інститутом бізнесу 12.09.2015р.; Свідоцтво реєстраційний номер 03717, видане 
Приватним вищим навчальним закладом «Університет сучасних знань» 13.10.2017р.; Свідоцтво 
реєстраційний номер 43129, видане Приватним вищим навчальним закладом «Університет 
сучасних знань» 11.10.2019р.; Свідоцтво реєстраційний номер 21037, видане Приватним вищим 
навчальним закладом «Університет сучасних знань» 22.10.2021р. 
 
 
 
 
«23» листопада 2021 року        Олександр ВІСКУНОВ 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
кандидата на посаду члена Ради 

Національної асоціації арбітражних керуючих України 
Олександра Віскунова 

 
 

Усвідомлюючи нагальність виклику часу та запит суспільства на кардинальні зміни у 
законодавчій системі, я, Олександр Віскунов, висуваю свою кандидатуру на вступ до членів Ради 
Національної Асоціації арбітражних керуючих України. 

За дев’ятнадцять років роботі у сфері права та тринадцять років у якості арбітражного 
керуючого, я здобув цінний досвід та чітке розуміння правової специфіки позиції судів та 
державних органів. Володію спеціальними знаннями в справах про банкрутство, оскільки провів 
більше сорока таких процедур, у тому числі банкрутство підприємств з державною часткою 
власності. 

Маю стабільну позитивну практику проведення процедур санації на підприємствах 
державного сектору економіки та укладання мирових угод між боржником та кредиторами на 
умовах відстрочення та розстрочення виплати боргів на загальну суму понад 1,6 млрд. грн. 

Мій багаторічний досвід супроводу ліквідації підприємств, забезпеченість належною 
технічною базою і добросовісне відношення до професійних обов’язків сприятимуть розбудові 
всієї професійної Спільноти. Назріла відчутна необхідність переходу професії арбітражного 
керуючого на новий рівень і моє внутрішнє бажання до рішучих дій може якісно посприяти 
ефективним та прогресивним зрушенням. Особистий практичний досвід у поєднанні з чітким 
розумінням теоретичної суті необхідних змін роботи Національної Асоціації арбітражних 
керуючих України, дозволить окреслити дорожню карту нового вектору розвитку як самої 
Асоціації, так і всіх її учасників. 

Цим мотиваційним листом підтверджую свою готовність до щоденної самовідданої праці 
на благо розвитку та модернізації Спільноти. Активно відстоювати інтереси арбітражного 
керуючого та надавати професійну точку зору та рекомендації в ході роботи над конкретними чи 
складними випадками ставлю за першочергові задачі. 

Головною метою мого перебування серед членів Ради НААКУ вбачаю розробку та 
створення законодавчо ефективних нормативних механізмів, які унеможливлюють прямий тиск на 
роботу арбітражного керуючого. Надзвичайно важливо забезпечити правовий захист професійної 
діяльності та створити гідні умови праці за чесну і прозору оплату. 

 
 
 
 
З повагою, 
 
арбітражний керуючий       Олександр ВІСКУНОВ 


