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Арбітражна керуюча: Бєлова Олена Анатоліївна 
 Свідоцтво про право на здійснення діяльності 

арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора) № 986 від 
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ЗАЯВА 
кандидата про висування 

 
Я, арбітражна керуюча Бєлова Олена Анатоліївна, висуваю свою кандидатуру на 

посаду члена Ради арбітражних керуючих України. 
 
Додатки:  
1. Автобіографія Бєлової О.А. 
2. Мотиваційний лист Бєлової О.А.  
 
 

Арбітражна керуюча        Олена Бєлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АВТОБІОГРАФІЯ 
 

Бєлова Олена Анатоліївна 

Дата/місце народження: 10.09.1986 року, м. Кам’янка-Дніпровська, Запорізької області. 

Громадянство: Україна 

Освіта:  

v в 2008 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава 
Мудрого і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула 
кваліфікацію юриста; 

v в 2015 році закінчила Бізнес-школу МІМ-Київ, програма PMD 
«Менеджмент+Лідерство». 

Досвід роботи: 

v 2008-2009 – юрист АО «Юридична фірма «Астерс»; 

v 2009-2010 - юрист ТОВ «АК «Арцінгер та Партнери»; 

v 2011-2012 – начальник юридичного відділу ПІІ ТОВ «Уінденерго ЛТД»; 

v 2011-по теперішній час – арбітражна керуюча. 

Додаткова інформація:  

Пройшла повний курс навчання за спеціальністю арбітражний керуючий (розпорядник 
майна, керуючий санацією, ліквідатор). В 2010 році успішно склала іспит за програмою 
підготовки арбітражних керуючих та отримала Свідоцтво арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 448 від 16.04.2010 року. 

Мала ліцензію діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів), видану Державним департаментом з питань банкрутства серії АВ № 
547995 від 27.01.2011 року, яка в подальшому була замінена в установленому законом 
порядку на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 986 від 30.04.2013 р.  

У відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства моя цивільна 
відповідальність як арбітражного керуючого перед третіми особами застрахована згідно 
договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного 
керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків 
№ ДЦВАК/453/21 від 20.10.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Колеги, як ви вже напевно чули, цього року я висуваю свою кандидатуру на посаду 
членкині Ради арбітражних керуючих України. Відчуваю, що час настав, тому прошу мене 
підтримати. 

 
Я народилась у Запоріжжі, освіту здобула у Харкові (НЮАУ ім. Ярослава Мудрого), 

живу і працюю у Києві. 12 років свого життя я присвятила професії арбітражної керуючої. 
На моє глибоке переконання, теперішнє і майбутнє нашої професії мають будуватись на 
поєднанні досвіду корифеїв арбітражного керування та новаторського підходу покоління 
молодих фахівців, яке я представляю.  

 
Моя головна мета - збільшити кредит довіри до професії, аби представники нашої 

спільноти стали тими ефективними менеджерами, яким великі і маленькі компанії платять 
великі гроші за креативні рішення, що дають їм змогу залишатись життєздатними. Адже 
головне для бізнесу - не ліквідація, а вміння залишитись серед гравців ринку в такі складні 
часи. 

 
Сильний лідер - лідер сильних! 
 
З повагою, 
Олена Бєлова          24.11.2021 


