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ПЕРЕВАГИ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ДЛЯ БАНКУ-КРЕДИТОРА:

БАНКРУТСТВО БОРЖНИКА: МОЖЛИВОСТІ ТА/ЧИ РИЗИКИ ДЛЯ 
БАНКУ-КРЕДИТОРА

РИЗИКИ ДЛЯ БАНКУ-КРЕДИТОРА

60%
ідуть у банкрутство

40% з яких
фіктивні

ЕНЕРГІЯ ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ

зі 100%
позичальників 

Для банку-кредитора має сенс розпочати 
брати активну участь у процедурі 
банкрутства позичальника з моменту 
опублікування оголошення про порушення 
справи про банкрутство. 

«За умови своєчасного аналізу перспектив перебігу процедури 
банкрутства компанії-боржника, а також імовірних дій боржника 
банк-кредитор має можливість не тільки впливати на процедуру 
банкрутства, але й нівелювати/зменшити ризики невиконання 
боржником своїх фінансових зобов’язань перед кредитором», – 
Наталія Тищенко, керуючий партнер Nobili.

доступ до управління 
боржником через 
арбітражного керуючого, 
а також доступ до 
первинних документів 
підприємства

забезпечення 
збереження 
заставного майна 
боржника-банкрута 

використання «фіктивного 
банкрутства» з метою 

списання кредиторської 
заборгованості 

зловживання з боку 
арбітражного керуючого, 

штучне затягування 
процедури банкрутства

невигідні умови досудової 
санації 

незаконне виведення 
активів

ініціювання 
кримінальних 
проваджень проти 
екскерівництва

можливість  впливати 
та контролювати хід 
процедури банкрутства 

отримання контролю 
над ЦМК боржника

повернення 
виведених активів 
боржника

узгодження умов 
продажу 
заставного майна з 
банком-кредитором

здійснення захисту 
активів боржника

спеціалізації з питань банкрутства та 
реструктуризації 

про банкрутство супроводжено Nobili

заборгованості стягнуто за участі Nobili

Nobili супроводжує проекти у сфері банкрутства, 

які відносять до 50 найбільших судових та 
арбітражних справ в Україні (рейтинг 
видавництва «Юридична Практика»). 

Наша команда пропонує досвід та знання 

5 вузькоспеціалізованих юристів 
практики банкрутства, які працюють 
виключно зі справами про банкрутство, знають 
найменші нюанси процедури, судову практику, 
потенційні ризики для кредиторів підприємств, що 
ліквідуються.

МИ ДОСВІДЧЕНІ МИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

11
років

> 55
справ

> USD 
398 млн. 



УКРСОЦБАНК 
(Україна)

КРЕДИТОР 
(Україна)

один з топ-10 банків України за 
розміром активів, до 2016 року – 
частина міжнародної групи одного 
з найбільших банків у Європі 

Nobili виступила юридичним радником кредитора 
(Укрсоцбанку), а також консультантом арбітражного 
керуючого у процесі банкрутства боржника банку з метою 
захисту заставного майна боржника – об’єкта незавершеного 
будівництва – від рейдерського захоплення об’єкта, який був 
єдиним активом банкрута.

USD
6 млн.

РАПІД КД 
(Україна)
будівельна компанія

Nobili виступила юридичним радником клієнта, а також 
консультантом арбітражного керуючого у процесі 
банкрутства, забезпечивши реалізацію активів боржника за 
найвищою вартістю та погашення вимог кредиторів, 
основним із яких була державна податкова інспекція. 

USD
6 млн.

власник автомобільних салонів

Nobili виступила юридичним радником кредитора, а також 
арбітражного керуючого у справі про банкрутство. За заявою 
кредитора було визнано недійсним договір купівлі-продажу 
об’єкта нерухомості, укладений за ціною значно нижчою від 
ринкової. За рахунок продажу об’єкта нерухомості було 
задоволено вимоги кредиторів в значному обсязі. 

USD
7 млн.

OLYMPIC CASINO 
(Естонія)
власник розважальних закладів 
у сфері гемблінгу 

Nobili супроводжувала проведення процедур банкрутства 
підприємств мережі Olympic Casino через заборону грального 
бізнесу в Україні в 2009 році. Проект увійшов до переліку 
50 найбільших судових та арбітражних справ у 2012 році 
відповідно до рейтингу видавництва «Юридична Практика». 

USD
85 млн.

CERAGEM 
(Південна Корея)
виробник унікального 
медичного обладнання

Nobili виступила юридичним радником клієнта, а також 
консультантом арбітражного керуючого в процесі 
банкрутства, забезпечивши баланс інтересів боржника та 
кредиторів, основним із яких була державна податкова 
інспекція. Проект увійшов до переліку 50 найбільших судових 
та арбітражних справ у 2014 році відповідно до рейтингу 
видавництва «Юридична Практика».

USD
40 млн.

ЕНЕРГІЯ ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ

Виконання обов’язків арбітражного 
керуючого (ліквідатора) в 
процедурі ліквідації 

Консультування кредитора в 
процедурі банкрутства боржника 
(включаючи боржника, 
розташованого у регіонах України 
інших, ніж Київ та Київська область)

Консультування підприємств щодо 
збереження заставних активів

Виконання обов’язків арбітражного 
керуючого (розпорядника майна) в 
процедурі розпорядження майном

ПОСЛУГИ
NOBILI



НАТАЛІЯ ТИЩЕНКО

Керуючий партнер 

Наталія – один з найдосвідченіших юристів в Україні в сфері банкрутства. Протягом більше ніж 

20 років практики Наталія консультувала клієнтів у більш ніж 55 справах про банкрутство на 

суму більше 400 мільйонів доларів США. Наталія супроводжує проекти, які регулярно входять 

до рейтингу «50 найбільших судових та арбітражних справ в Україні» видавництва «Юридична 

Практика».

Експертиза в банківському секторі 

Наталія є практикуючим адвокатом, арбітражним керуючим та сертифікованим медіатором 

Українського центру медіації. Наталія регулярно виступає радником кредиторів, зокрема 

іноземних та українських банків, забезпечуючи кредиторам можливість впливати та 

контролювати хід банкрутства боржників, доступ до управління боржником та захист активів 

боржника/кредитора. 

Фахова підготовка Наталії у сферах права, а також економіки та бухгалтерського обліку 

дозволяє всебічно оцінити переваги та ризики процедури банкрутства. Наталія також має вищу 

економічну освіту та професійну підготовку в сфері бухгалтерського обліку. 

Спеціалізація

Практики: 

        Банкрутство          Вирішення спорів          Податкове право

Індустрії: 

        Агро Банки Будівництво           Фарма FMCG

Визнання

За версією професійного рейтингу «Вибір клієнта. ТОП-100 кращих юристів України» 

видавництва «Юридична Газета»:

• кращий юрист з питань реструктуризації та банкрутства 2012–2013

• серед найкращих юристів у сфері судової практики 2013–2014

• серед 100 кращих юристів України 2017

Проекти 

• > 55 проектів у сфері банкрутства, включаючи консультування іноземних інвесторів та

кредиторів (UniCredit Group, Olympic Casino, Ceragem та інші)

• > 100 проектів з вирішення судових спорів

• численні проекти, пов’язані з виконанням обов’язків розпорядника майна, ліквідатора,

юридичного радника як кредиторів, так і боржників в процедурах банкрутства

n.tyschenko@nobili.ua

nobili.ua

+38 (044) 200 2315

ЕНЕРГІЯ ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ

nobili.ua
https://www.facebook.com/nataliya.tyshenko
https://www.linkedin.com/in/tyschenkonatalya/


ОЛЕНА ФОМІНА 

Партнер 

Олена є визнаним фахівцем у сферах податкового і митного права, банкрутства та вирішення 

спорів.  

Олена консультує компанії корпоративного та банківського секторів   з питань управління 

фінансовими та бізнес-ризиками, проходження процедури банкрутства, консультує щодо 

розпорядження майном та ліквідації майна, збереження заставного майна та активів бізнесу. 

Експертиза 

Олена має фахову юридичну освіту та підготовку в сфері бухгалтерського обліку, допущена до 

адвокатської практики в Україні з 2009 року. 

Олена неодноразово виступала юридичним та бізнес-консультантом корпоративних клієнтів 

щодо ефективного проходження процедури банкрутства. Досвід участі в процедурі банкрутства 

як у ролі арбітражного  керуючого, так і в ролі представника сторони – кредитора або боржника, 

дозволяє Олені використовувати знання практичних нюансів для досягнення довгострокових 

та короткострокових бізнес-цілей клієнтів. 

Спеціалізація

Практики: 

        Банкрутство          Вирішення спорів          Податкове право

Індустрії: 

        Агро Банки Будівництво            Фарма            FMCG

Визнання

За версією професійного рейтингу «Вибір клієнта. ТОП-100 кращих юристів України» 

видавництва «Юридична Газета»:

• серед найкращих юристів у сфері податкового та митного права 2015, 2017

Проекти 

• багаторічний досвід участі у справах про банкрутство

• консультування кредиторів у процедурі банкрутства боржника

• консультування боржників у процедурі банкрутства

e.fomina@nobili.ua

nobili.ua

+38 (044) 200 2315

ЕНЕРГІЯ ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ

https://www.facebook.com/eofomina
https://www.linkedin.com/in/olena-fomina-976b4577/
nobili.ua



