
 

 

 
РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 

Арбітражного керуючого  
Загрія Романа Олеговича  
Свідоцтво про право на здійснення 
діяльності арбітражного керуючого  
№ 501 від 09.04.2013 р. 
Офіс арбітражного керуючого: 
69005, м. Запоріжжя,  
вул. Незалежної України, 39а 
3108412890@mail.gov.ua 
Тел. 095 75 555 75 
 

 
ЗАЯВА 

про висування на посаду члена Ради арбітражних керуючих України 

Я, Загрія Роман Олегович, арбітражний керуючий (свідоцтво про право на 
здійснення діяльності арбітражного керуючого № 501 від 09.04.2013 року), висуваю 
свою кандидатуру на посаду члена Ради арбітражних керуючих України. 

Додатки:  

1. Автобіографія 
2. Мотиваційний лист 

 
 
___________________ Р.О. Загрія 
 
24 листопада 2021 року 



РОМАН ЗАГРІЯ 

 

ДОСВІД    
 
§ Юридичний стаж роботи – 15 років; 

 
§ З 2008 року супроводжую справи про банкрутство як 

арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий 
санацією, ліквідатор); 
 

§ У 2011 році заснував юридичну компанію PRAVO GARANT, яка 
на сьогоднішній день має офіси у трьох регіонах України: Київ, 
Дніпро, Запоріжжя; 

 
§ Автор аналітичних статей та публікацій в юридичних виданнях, 

викладач в «Legal High School», спікер та консультант 
профільних форумів; 

 
ОСВІТА 

 

 
§ У 2007 здобув вищу юридичну освіту в Запорізькому 

Національному Університеті за спеціальністю 
«Правознавство»; 
 

§ У 2008 отримав ліцензію на здійснення діяльності 
арбітражного керуючого; 

 
§ У 2013 році отримав свідоцтво про право на здійснення 

діяльності арбітражного керуючого; 
 

§ У 2017 році отримав свідоцтво на право заняття 
адвокатською діяльністю.  

 
 ВИЗНАННЯ 
  

§ Рекомендований дослідженням «Юридичної Газети» «Вибір 
клієнта: ТОП – 100 найкращих юристів України 2021» як один 
з найкращих фахівців у сфері банкрутства. 
 

§ Став фіналістом у Legal Awards 2021 у номінації "Юрист року 
у сфері банкрутства"  
  

§ Адвокат року у номінації «Банкрутство» (2019 – переможець, 
2020, 2021 – фіналіст)   

 
§ За результатами дослідження «Лідери ринку. Рейтинг 

юридичних компаній України 2020» компанія PRAVO GARANT 
під моїм керівництвом увійшла:  

- У ТОП-10 лідерів практики Банкрутство 
- Серед лідерів практики реструктуризації заборгованості 

 
§ За результатами Liga Zakon Awards 2020 – здобув перемогу в 

категорії персони у практиці банкрутства та реструктуризації, 
а компанія PRAVO GARANT стала переможцем в практиці 
банкрутство та реструктуризація (національна ліга) 
 
 

 

ПРО СЕБЕ: 

Мене звуть Роман Загрія, 
народився 07 лютого 1985 року, 
та виріс у місті Запоріжжя, 
Україна.  

Я спеціалізуюся на 
супроводженні процедур 
банкрутства, реструктуризації 
заборгованості , а також по 
питанням застосуванням норм 
податкового права та 
розв’язання податкових спорів. 

На даний момент в своєму активі 
я маю  15- ти річний досвід 
роботи юристом, а також досвід 
керівника за цим напрямком 
протягом останніх 10 років.  

 

 

АВТОБІОГРАФІЯ 



 

 

 
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

кандидата на посаду члена Ради арбітражних керуючих України 

Я, Загрія Роман Олегович, арбітражний керуючий (свідоцтво про право на 
здійснення діяльності арбітражного керуючого № 501 від 09.04.2013 року), висуваю 
свою кандидатуру на посаду члена Ради арбітражних керуючих України. 

Вважаю, що мій життєвий та професійний досвід будуть корисними Національній 
асоціацій арбітражних керуючих України. 

Посада члена Ради арбітражних керуючих України є почесною та важливою, що 
вимагає високого рівня відповідальності, мудрості, знань та виняткових особистих 
якостей.  
 Усвідомлюючи всю відповідальність перед професійною спільнотою, вважаю, що 
зможу сумлінно працювати на посаді члена Ради арбітражних керуючих України.  
 
 
 
 
___________________ Р.О. Загрія 
 
24 листопада 2021 року 


