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№01-20/166 від 16.02.2022
РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗГОДА
кандидата балотуватись
На адресу РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ від
арбітражного керуючого Глєбова Василя Федоровича надійшла Пропозиція, у якій, керуючись
п. 12.5 Статуту НААКУ, Глєбов В.Ф. висуває кандидатуру арбітражного керуючого Гонти
Оксани Анатоліївни для обрання на посаду ГОЛОВИ РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ на другий строк.
Зважаючи на те, що положення Статуту НААКУ не містять заборони чи будь-яких
інших обмежень права арбітражного керуючого, обраного до складу Ради арбітражних
керуючих України (в тому числі і заступником голови РАКУ), одночасно обіймати будь-яку
посаду в Раді регіону (в тому числі – голови Ради регіону),
усвідомлюючи необхідність уникнення конфлікту інтересів при вирішенні РАКУ
питань, що будуть пов’язані із Вінницьким регіоном (зокрема, не приймаючи участі в
голосуванні з таких питань),
я, арбітражний керуючий Гонта Оксана Анатоліївна, надаю згоду на висування моєї
кандидатури (згоду балотуватись) на посаду голови РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
До цієї Заяви додаю Автобіографію та Мотиваційний лист.
Додатки:
• Автобіографія на 1 арк. в 1 прим.;
• Мотиваційний лист на 1 арк. в 1 прим.

Арбітражний керуючий
(підписано КЕП)

Оксана ГОНТА

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Гонта Оксана Анатоліївна, українка,
народилася 18 листопада 1980 року в місті Вінниця
в сім’ї правника та лікарки. На сьогодні також
проживаю в м.Вінниці.
З 1987 по 1995 рік
навчалась в
ВІННИЦЬКІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ № 5, в якій
здобула неповну середню освіту, про що
отримала свідоцтво з відзнакою.
В 1995 році вступила до ВІННИЦЬКОГО
ТЕХНІЧНОГО
ЛІЦЕЮ
на
спеціальність
«Інформатика та обчислювальна техніка», який
закінчила з медаллю у 1997 році.
З 1998 по 2005 рік навчалась на
юридичному
факультеті
КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, який закінчила з
відзнакою, отримавши повну вищу освіту за
спеціальністю «Правознавство» та здобувши
кваліфікацію магістра права.
Наразі являюсь аспіранткою ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІМЕНІ В.К. МАМУТОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. Працюю над
дисертацією на тему: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА)
ФІЗИЧНИХ ОСІБ».
Трудову діяльність розпочала в 1997 році з посади претензіоніста ЗАТ «ВІННИЦЬКИЙ
УНІВЕРМАГ».
З 2006 року по теперішній час здійснюю діяльність арбітражного керуючого (Ліцензія
серії АБ №271776 від 10 квітня 2006 року; Ліцензія серії АГ №594797 від 09 квітня 2011 року;
Свідоцтво № 4 від 01 лютого 2013 року).
З 2006 по 2017 рік також здійснювала діяльність як фізична особа – підприємець,
надаючи послуги в сфері права (приватна юридична практика).
В 2014 році мені присвоєно V (найвищий) рівень кваліфікації арбітражних керуючих,
що відображено в ЄРАК.
З 2017 року займаюсь адвокатською діяльністю (Свідоцтво серії ВН №000149, видане
РАДОЮ АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 21 червня 2017 року).
20 лютого 2020 року на Установчому З’їзді арбітражних керуючих Вінницької області
була обрана на посаду голови РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ,
яку займаю по теперішній час.
З 2020 року являюсь членкинею КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ.
26 листопада 2021 року на З’їзді арбітражних керуючих України була обрана на посаду
заступниці голови РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ, яку займаю і на сьогодні.
Систематично приймаю участь в семінарах, конференціях, круглих столах та в інших
науково-практичних заходах з питань банкрутства.
Протягом діяльності арбітражного керуючого виконувала повноваження розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією та керуючого
реалізацією у більш ніж ста справах різного рівня складності, в тому числі на підприємствах
державної форми власності. Діяльність арбітражного керуючого, починаючи з 2006 року,
здійснюю безперервно, до дисциплінарної відповідальності не притягувалась.
Заміжня. Маю сина та доньку.

16 лютого 2022 року
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
КАНДИДАТКИ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ
РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Я, Гонта Оксана Анатоліївна, майже 16 років здійснюю діяльність
арбітражного керуючого. У лютому 2020 року колеги довірили мені очолити РАДУ
АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Свої професійні навики та досвід арбітражного керуючого я отримала саме у
Вінницькому регіоні. Так, за період здійснення діяльності арбітражного керуючого я
мала можливість особисто познайомитись з кожним арбітражним керуючим
Вінницької області і з кожним знайти спільну мову.
Впевнена, що РАДА АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вже об’єднала арбітражних керуючих регіону для вдосконалення професії та
підвищення рівня її престижності. Разом з тим, нам ще є над чим працювати задля
досягнення спільної мети, адже Асоціація, як голос професійної спільноти та
представник інтересів арбітражних керуючих, має ініціювати відповідні зміни до
законодавства, зокрема щодо: вдосконалення регулювання процедур банкрутства та
усунення існуючих недоліків; оплати праці арбітражного керуючого; забезпечення
умов діяльності, захисту прав та незалежності арбітражних керуючих; системи
оподаткування арбітражних керуючих та низку інших змін.
І на моє переконання, в процесі розробки законодавчих змін мають приймати
активну участь і регіональні ради НААКУ.
Маю знання, професійний і життєвий досвід, відповідний освітній рівень,
моральні якості, які прагну використати на посаді голови РАДИ АРБІТРАЖНИХ
КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, дотримуючись при цьому високих стандартів
у своїй діяльності.
Впевнена, що, виконуючи одночасно повноваження Заступниці Голови Ради
арбітражних керуючих України, зможу уникнути конфлікту інтересів при вирішенні
РАКУ питань, що будуть пов’язані із Вінницьким регіоном, зокрема, не приймаючи
участі в голосуванні з таких питань.
Переконана, зроблю все від мене залежне, щоб РАДА АРБІТРАЖНИХ
КЕРУЮЧИХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ принесла позитивні зміни та розширення
можливостей для кожного арбітражного керуючого регіону.

16 лютого 2022 року

Оксана ГОНТА

