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ЗАЯВА 

про висування 

 

Я, арбітражний керуючий Черпак Анастасія Юріївна, висуваю свою кандидатуру на 

посаду члена Ради арбітражних керуючих України. 

 

 

До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист. 

 

 

 

Арбітражна керуюча     Анастасія ЧЕРПАК 

  

 Раді арбітражних керуючих України  

 

 Арбітражного керуючого  

Черпак Анастасія Юріївна 

Свідоцтво про право на здійснення діяльності 

арбітражного керуючого № 1787 від 02.12.2016  

Місцезнаходження контори (офісу): 49038, 

м.Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 27, 

приміщення 302 

Мобільний телефон: 096 988 70 88 

Адреса електронної пошти: 

cherpak.anastasiya@gmail.com 



АВТОБІОГРАФІЯ 

 

 

Черпак Анастасія Юріївна 

Дата народження: 09.04.1989 

Місцезнаходження контори (офісу): 49038, м.Дніпро, 

вул. Князя Ярослава Мудрого, 27, приміщення 302 

Мобільний телефон: 096-988-70-88 

Адреса електронної пошти: 

 cherpak.anastasiya@gmail.com  

 

 

 

Освіта 

- У 2012 році закінчила Національний університет «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» 

та здобула кваліфікацію юриста. 

- У 2013 році закінчила Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Менеджмент організацій і адміністрування» та здобула кваліфікацію магістр з 

менеджменту організація і адміністрування.  

 

Досвід роботи 

2011-2011 р.р. – судовий розпорядник Бабушкінського районного суду 

м.Дніпропетровська 

2011 р. - секретар судового засідання Дніпропетровського окружного адміністративного 

суду 

2013 р. – переведена на посаду помічника судді Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду 

2013 – 2016 р.р. – юрисконсульт ПП «Центр антикризового управління підприємствами 

«СПРИЯННЯ» 

2016 р. і по теперішній час арбітражна керуюча. 

 

 
Додаткова інформація 

Пройшла повний курс навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом. В 2016 році успішно склала іспит за програмою підготовки 

арбітражних керуючих та отримала Свідоцтво про право на здійснення діяльності 

арбітражного (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1787 від 

02.12.2016 року.  

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/507/21 від 22.11.2021. 

 

 

 

 

 



 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

арбітражного керуючого Черпак Анастасії Юріївни 

 

Я, Черпак Анастасія Юріївна, висуваю свою кандидатуру на посаду члена Ради 

арбітражних керуючих України. 

В 2019 році професійна спільнота реалізувала своє право на самоврядування та 

створила єдину Національну асоціацію арбітражних керуючих України, що об’єднала всіх 

представників професії з метою забезпечення реалізації завдань самоврядування 

арбітражних керуючих. 

Наше спільне завдання на сьогодні – це бути єдиною командою, зробити професію 

арбітражного керуючого сильною та престижною. 

Національна асоціація арбітражних керуючих України має працювати, а всі 

проблеми професійної спільноти – вирішуватись. 

Першочерговим є побудова внутрішньої комунікації між членами Національної 

асоціації арбітражних керуючих України, що є запорукою успіху у взаємовідносинах 

Національної асоціації арбітражних керуючих України з державним органом з питань 

банкрутства, органами державної влади та місцевого самоврядування, представниками 

банківського сектору, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями та під 

час розроблення нормативно-правових актів з питань банкрутства. 

Позитивні зміни в діяльності професійної спільноти можливо втілити в життя лише 

за активної участі кожного члена Національної асоціації арбітражних керуючих України та 

забезпечення єдності всередині професійної спільноти.  

Маючи достатній досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом, ґрунтовні теоретичні та практичні знання, життєвий досвід, 

вважаю за необхідне здійснити свій внесок в розвиток професійної спільноти та розбудови 

Національної асоціації арбітражних керуючих України. 

Метою перебування на посаді члена Ради арбітражних керуючих України є, 

першочергово, вчинення комплексу всіх дій, спрямованих на вжиття заходів щодо 

забезпечення гарантій та захисту професійних прав арбітражних керуючих; участь в 

розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють 

діяльність у сфері банкрутства (неплатоспроможності); розширення можливостей для 

арбітражних керуючих, виконання Статутних завдань, розвиток та належне 

функціонування Національної асоціації арбітражних керуючих! 

 

 


