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Заява про подання кандидатури
на посаду членкині Ради арбітражних керуючих України
Я, Волянська Олена Юріївна, арбітражна керуюча та членкиня Національної асоціації
арбітражних керуючих України (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного
керуючого №1826 від 14.08.2017), подаю цю заяву про висунення кандидатури на посаду
членкині Ради арбітражних керуючих України.
Додатки до заяви:
1. Автобіографія Волянської О.Ю.
2. Мотиваційний лист від 16.11.2021.

Волянська О.Ю. ______________________
16 листопада 2021

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Волянська Олена Юріївна, народилась 31.07.1978 року, у м. Первомайськ, Миколаївської області.

1997 – здобула середню спеціальну освіту за спеціальністю «правознавство», у Первомайському
політехнічному коледжі.
2004 – здобула повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «правознавство», у Національному
університеті Харківська національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, диплом із відзнакою.
1997 – практикуючий юрист.
2003 – дотепер – здійснюю професійну діяльність у м. Києві.
Маю більше 20 років юридичної практики у провідних юридичних фірмах, державних та недержавних
фінансових установах, українських банках. З них вже 11 років працюю у Юридичній групі LCF і з 2011 року
очолюю практику банкрутства та реструктуризації.

2015 – отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
14 серпня 2017 – отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1826.
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
2010 – дотепер: Юридична група LCF, партнер.
Здійснюю керівництво практикою банкрутства та реструктуризації LCF.
Команда нашої практики супроводжує складні та колізійні спори у сфері банкрутства та надає правову
допомогу всім учасникам справ про банкрутство: представляємо інтереси українських та іноземних
компаній-кредиторів, в т.ч. банківських установ, боржників, а також інтереси арбітражних керуючих у
найбільш резонансних справах про банкрутство.
В значній кількості справ, які ми ведемо, Верховним судом формуються правові висновки, які мають вплив на
всю сферу банкрутства та судової практики.
Актуальні проекти та клієнти:
Холдинг Cargill, Група «Овостар», Компанія TNT (FedEx), АТ «АЛЬФА БАНК», ПУМБ, Холдинг «АВК», НСЗ
«ОКЕАН», ФОЗЗІ Груп, ФК «Геліос» та інші.
Успішно завершено супровід української частини реструктуризації агрохолдингу «МРІЯ» шляхом здійснення
процедур банкрутства (укладено мирові угоди та збережено земельний банк агрохолдингу).

2005 -2010: керівник юридичного департаменту Міжнародного бюро кредитних історій
До створення бюро брала участь у створенні в Україні системи бюро кредитних історій. Працювала у складі
робочої групи Мінюсту над розробкою нормативних актів у цій сфері, згодом очолила юридичний
департамент МБКІ, обиралась корпоративним секретарем (акціонери: Creditinfo (Ісландія), Група ТАС,
Національна асоціація кредитних спілок України).

2004: Комерційний банк «Українська фінансова група», провідний юрист інвестиційного департаменту.
2003-2004: Українська державна інноваційна компанія, провідний спеціаліст із судової роботи.
1997-2003: Після отримання середньої спеціальної освіти за напрямком «правознавство» працювала
секретарем судового засідання Первомайського міськрайонного суду та згодом очолювала юридичний
відділ Первомайського міськводоканалу.

ДОДАТКОВИЙ ДОСВІД У СФЕРІ БАНКРУТСТВА:
2016-2021 - контриб‘ютор з питання регулювання неплатоспроможності в Україні World Bank doing
business.

З 2017 року - виконавчий директор Громадської організації «Всеукраїнська самоврядна організація
фахівців конкурсного процесу».
З 2019 – дотепер: національний експерт Проекту ЄС «Право-Justice» у сфері регулювання
неплатоспроможності.
З 2019 - дотепер: членкиня Робочої групи Мінюсту із удосконалення законодавства про банкрутство.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
– Членкиня Асоціації правників України: беру участь у роботі комітетів з конкурсного права, з податкового
та митного права, з конкурентного права, з питань енергетики, нафти та газу.
– Беру активну участь у професійних заходах АПУ, видання «Юридична практика» у сфері банкрутства та
судової практики, виступаючи у якості спікера та модератора.
– Маю велику кількість публікацій у професійних, наукових та бізнес виданнях з актуальних питань
розвитку інституту банкрутства та судової практики.

ВИЗНАННЯ:
Best Lawyers 2022 – рекомендований юрист у судовій практиці;
Ukrainian Women in Law 2020-2021 – відзначена серед найуспішніших українських жінок-юристок;
Юридична премія 2021 – найкращий юрист у галузі банкрутства, 2018-2020 серед кращих юристів в
практиці банкрутства;
Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2018-2021 – серед кращих юристів у практиці
банкрутства;
Вибір клієнта. ТОП 100 найкращих юристів України 2019-2021 – серед лідерів практик у сфері
реструктуризації заборгованості та банкрутства , в ТОП 100 юристів України.

Волянська О.Ю.
16 листопада 2021

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
кандидата на посаду членкині Ради арбітражних керуючих України
ВОЛЯНСЬКОЇ ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ
Я, Волянська Олена Юріївна, висуваю свою кандидатуру на посаду членкині Ради арбітражних керуючих
України та маю намір брати активну участь у становленні та розвитку саморегулювання арбітражних
керуючих.
Вважаю, що створення Асоціації - це надбання кожного із нас, арбітражних керуючих. Незважаючи на те, що
за минулі два роки не все заплановане було досягнуто, головне, що арбітражні керуючі усвідомили себе
спільнотою, яка готова боротись за свої права і брати на себе відповідальність.
Вибори до Ради 26 листопада 2021 року - шанс отримати дієве саморегулювання та об’єднатись посправжньому, подолавши внутрішні проблеми.
Ставлячись з повагою до першого складу Ради, який працював у складних умовах, вважаю, що нова Рада
має зробити набагато більше.
Якщо я матиму честь увійти до нового складу Ради разом із найбільш достойними та професійними членами
спільноти, я готова прийняти відповідальність та системно працювати і реалізовувати ті напрямки програми,
які вважаю найголовнішими для спільноти на сьогодні.

МАЙБУТНЯ НААКУ:
• НААКУ - лідер суспільної думки, головний експерт та ініціатор змін у сфері банкрутства
-

експертиза та погодження важливих змін у сфері банкрутства
робота із суб’єктами законодавчої ініціативи та регулятором
розширення співпраці з міжнародними організаціями та залучення їх до авторитетного впливу на
законотворчі процеси в Україні

• НААКУ - забезпечує рівні можливості та фінансову незалежність арбітражних керуючих
-

вдосконалення порядку автоматичного призначення арбітражних керуючих у справу
введення спрощеної системи оподаткування арбітражних керуючих
діалог із представниками банківської спільноти та вдосконалення системи оплати праці арбітражного
керуючого, збільшення джерел для отримання додаткової винагороди арбітражних керуючих
лобіювання необхідності скасування ковідного мораторію, мораторіїв в державному секторі,
формування кадрового резерву керуючих для управління процедурами банкрутств неефективних
підприємств державного сектору, фінансування БПД у сфері банкрутства фізичних осіб виключно із
залученням керуючих

• НААКУ - поєднання сильної Ради, яка має довіру спільноти та авторитетних та впливових
регіональних Рад:
−

впровадження механізмів стримування та противаг, повернення балансу у відносини Ради та регіонів

• НААКУ головний центр освіти та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих
−

пошук партнерів та фінансування для організаційного забезпечення освітніх функцій СРО

−

організація процесу передачі кваліфікаційних функцій від Мінюсту

−

створення якісного, цікавого та актуального освітнього контенту - залучати до співпраці освітні
заклади найвищого рівня, суддівський корпус, авторитетних практиків

• НААКУ надає захист кожному арбітражному керуючому
−

опрацювання діючої системи перевірок арбітражних керуючих різними органами, обґрунтування
нового формату, недопущення перевірок різними органами із однакових питань

−

створення та пошук джерел фінансування для органу кваліфікованої допомоги арбітражним
керуючим під час перевірок, у судових процесах з оскарження перевірок, надання адвокатської
допомоги у кримінальних переслідуваннях

−

виявлення та осуд практик тиску на арбітражних керуючих, недопущення посягань на незалежність
наших колег

• НААКУ є провідником ідеї жіночого лідерства та забезпечує гендерний баланс
−

популяризація жіночого лідерства в професії арбітражного керуючого

−

недопущення дискримінаційних практик та неетичної поведінки

Колеги, прошу Вас бути активними та проголосувати за тих кандидатів, чия програма вам близька і які
розділяють нашу спільну головну мету: НААКУ має по-справжньому об’єднати всіх арбітражних
керуючих на засадах професіоналізму, взаємної поваги та партнерства і підняти авторитет професії!

НААКУ – єднає!

