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ЗАЯВА ПРО ВИСУВАННЯ

Я, арбітражний керуючий Чорній Мар’ян Володимирович, висуваю свою
кандидатуру на посаду члена Ради арбітражних керуючих України.
Додатки:
1) Автобіографія Чорнія М. В.;
2) Мотиваційний лист кандидата на посаду члена Ради арбітражних керуючих України Чорнія М. В.
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ДІЯЛЬНІСТЬ
У СФЕРІ БАНКРУТСТВА:

За період здійснення діяльності
арбітражного керуючого
призначений у 69 (шістдесяти
дев’яти) справах про банкрутство, у
трьох з яких відновлено
платоспроможність.
ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
Комунікабельний, відкритий,
креативний, урівноважений,
цілеспрямований, доброзичливий, умію
підпорядковувати себе вимогам, які
випливають з поставлених завдань.
За період зайняття адвокатською
діяльністю та здійснення діяльності
арбітражного керуючого до
дисциплінарної відповідальності не
притягувався.

1996 – 2001 – Львівський коледж «Західноукраїнський колегіум»
(факультет – юридичний, спеціальність – правознавство, кваліфікація –
бакалавр права).
2005 – 2006 – Львівський державний інститут новітніх технологій та
управління імені В’ячеслава Чорновола (факультет – юридичний,
спеціальність – правознавство, кваліфікація – спеціаліст права).
2006 – 2008 – Національний університет «Львівська політехніка»,
(Інститут – післядипломної освіти (друга вища освіта), спеціальність –
економіка підприємства, кваліфікація – спеціаліст).

ДОДАТКОВА ОСВІТА
2001 – пройшов курс навчання за спеціалізацією – секретар-референт.
2006 – склав кандидатські іспити з іноземної мови та філософії в
Львівському національному університеті імені Івана Франка.
2006 – склав кваліфікаційний іспит, одержав Свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України.
2009 – склав іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих в
Івано-Франківському державному підприємстві «Економіко-правничий
центр з питань банкрутства» Міністерства економіки України, отримав
ліцензію про право на зайняття діяльністю арбітражного керуючого.
2013 – одержав Свідоцтво про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора).
2018 – отримав додаткову спеціалізацію у галузі альтернативного
вирішення спорів та здобув кваліфікацію медіатора, відомості внесено до
Єдиного реєстру медіаторів України. Пройшов навчання за
спеціальностями: «Мистецтво медіації для адвокатів» від Вищої школи
адвокатури НААУ та Українського центру медіації; «Гарвардська модель
переговорів: робота з інтересами» від Українського центру медіації.
2019 – пройшов навчання за спеціальностями «Емоційна компетентність:
складові продуктивної взаємодії» від Українського центру медіації;
«Організаційна медіація та розвиток компетенцій співробітництва для
менеджерів» від Українського центру медіації; «Осіння школа
медіаторів» від Гродненського філіалу Навчально-практичної установи
«Центр «Медіація і право»; «IV Міжнародний фестиваль медіації» від
Навчально-практичної установи «Центр «Медіація і право».
2020 – пройшов навчання за спеціальностями: «Мистецтво влучних
запитань в медіації і не тільки» від Українського центру медіації;
«Весняна школа медіаторів» від Білоруської ліги сімейних медіаторів;
«Емоційна компетентність: складові продуктивної взаємодії» від
Українського центру медіації.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
09.2000 – 11.2001 – ТОВ «Українська правнича компанія», юрисконсульт.
11.2001 – 03.2003 – ВАТ «Агрофірма «Провесінь», начальник юридичної
служби.
03.2003 – 01.2015 – ПП «ЮФ «Орієнтир», директор.
03.2005 – 11.2005 – Львівське відділення науково-дослідного
економічного інституту Міністерства економіки України, начальник
юридичного відділу за сумісництвом.
12.2006 – по цей час – здійснюю незалежну професійну діяльність
адвоката.
06.2009 – по цей час – здійснюю діяльність арбітражного керуючого.
01.2011 – 12.2012 – керівник громадської приймальні народного депутата
України Ар’єва Володимира Ігоровича у м. Львів, помічник-консультант.

11.2019 – по цей час – член Комітету з питань банкрутства Національної
асоціації адвокатів України.
2018 – по цей час – член Національної асоціації медіаторів України.
02.2020 – по цей час – Голова Ради арбітражних керуючих Львівської
області.
18.12.2020 – нагороджено нагрудним знаком Національної асоціації
адвокатів України «Видатний адвокат України».

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
кандидата на посаду члена Ради арбітражних керуючих України
Чорнія Мар’яна Володимировича
Світ, який швидко змінюється, посилює існуючі виклики та додає нових. Ключовою лідерською
рисою у сучасному світі є готовність до змін. Сьогодні НААКУ – це професійна спільнота, яка стала
майданчиком об’єднання і голосом арбітражних керуючих. Яку НААКУ ми хочемо бачити завтра? Які
шляхи подальшого розвитку Асоціації?
Моя відповідь: Асоціація має бути сильним гравцем, яка позбавлена міжусобиць та наповнена
спільними цілями і цінностями, що йде в ногу з часом і світовими стандартами та може відповісти на
виклики сучасного світу. Асоціація має стати професійною платформою, де думка кожного учасника
формує єдині принципи та задає ключові вектори розвитку.
Маю три причини балотуватись в члени Ради арбітражних керуючих України:
ХОЧУ! спрямувати здобутий досвід роботи, отриманий при виконанні обов’язків голови Ради
арбітражних керуючих Львівської області на розвиток НААКУ.
МОЖУ! розбудовувати інститут арбітражного керуючого, використовуючи знання, креативне
мислення і природне відчуття справедливості, знаючи весь механізм роботи зсередини.
ЗРОБЛЮ! голос арбітражного керуючого вагомішим, щоб його чули на найвищому рівні та
враховували при прийнятті рішень, що стане рушійною силою в розбудові НААКУ.
У випадку обрання мене до складу Ради арбітражних керуючих України, я дотримуватимусь
принципу:
Зберегти попередні досягнення та примножити їх, задавши нові напрями розвитку.
Програма діяльності:
1. Розробка та реалізація плану розвитку НААКУ.
2. Затвердження єдиних стандартів основних документів, які використовують арбітражні
керуючі у своїй діяльності (звіти арбітражного керуючого, протоколи зборів та засідань комітету
кредиторів тощо).
3. Вдосконалення механізмів підготовки і перепідготовки, стажування осіб, які мають намір
здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації арбітражних керуючих
(залучення найдосвідченіших та висококваліфікованих арбітражних керуючих; сплата внесків за
проходження стажування особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного
керуючого; передача повноважень НААКУ в частині підготовки і перепідготовки, стажування осіб,
які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації
арбітражних керуючих).
4. Налагодження співпраці із Національною асоціацією медіаторів України, Асоціацією
приватних виконавців України, Нотаріальною палатою України, архівними, банківськими та
експертними установами, іншими організаціями, державними органами та органами місцевого
самоврядування для проведення спільних заходів, обміну інформацією і досвідом, розроблення
проектів нормативно-правових актів у сфері банкрутства, пропозицій до них і чинного законодавства.
5. Налагодження конструктивного діалогу між НААКУ та органами державної влади з питань
обговорення актуальних законодавчих ініціатив до Кодексу України з процедур банкрутства та інших
нормативно-правових актів.
6. Налагодження співпраці між НААКУ та ВНЗ з метою вдосконалення освітніх програм,
пов’язаних з вивченням питання становлення та розвитку інституту арбітражних керуючих,
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підготовка спільних
науково-практичних робіт, підручників, збірників наукових статей, залучення арбітражних керуючих
до проведення лекцій у ВНЗ).
7. Впровадження ефективних шляхів розвитку регіональних Рад (створення центрів підтримки
арбітражних керуючих, залучення представників регіональних рад до проведення освітніх заходів з
метою підвищення професійного рівня арбітражних керуючих, обговорення актуальних питань у
сфері банкрутства (неплатоспроможності), обміну практичним досвідом тощо).
8. Вдосконалення Кодексу професійної етики арбітражного керуючого.
9. Популяризація діяльності НААКУ, медійна підтримка інформування про основні здобутки
Асоціації та кожного арбітражного керуючого окремо. Підвищення ролі Асоціації в суспільному житті.
10. Налагодження міжнародної співпраці НААКУ (обмін досвідом між арбітражними
керуючими України та арбітражними керуючими інших держав).

11. Популяризація здорового способу життя і спортивного духу серед арбітражних керуючих.
Маючи достатньо сил і енергії, сподіваюсь спрямувати свої знання, навички та досвід на
досягнення спільної мети і на користь усім арбітражним керуючим.

