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ЗАЯВА 

про висування 
 

Я, арбітражний керуючий Донченко Олександр Сергійович, висуваю свою кандидатуру 
на посаду члена Ради арбітражних керуючих України. 

 
До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист. 

 
 
 
 
23 листопада 2021 року       Донченко О.С. 

 
 
  



 
АВТОБІОГРАФІЯ 

 
Я, Донченко Олександр Сергійович, народився 24 квітня 1982 р. у м.Кривому Розі 

Дніпропетровської області. 
Освіта: вища юридична за спеціальністю «Правознавство» (Криворізький економічний 

інститут Київського національного економічного університету ім.Вадима Гетьмана, 2004 р.).  
З моменту отримання базової вищої освіти до 2007 року працював на посадах 

юрисконсульта на підприємствах приватної форми власності. 
В 2007 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. При 

здійсненні індивідуальної адвокатської діяльності здійснював захист прав та інтересів 
юридичних осіб в господарських та адміністративних судах. В кримінальних справах надавав 
правову допомогу свідкам, потерпілим та обвинуваченим.  

З 2013 по 2018 рік обіймав керівні посади директора, заступника директора з правових 
питань на підприємствах реального сектору економіки.   

В 2018 році повернувся до адвокатської діяльності у складі адвокатського об’єднання 
«ТЕЙС А.Г.».  

З квітня 2019 року – голова (керуючий партнер) адвокатського об’єднання «Правова 
константа».  

З грудня 2019 року по листопад 2021 року – виконавчий директор Національної асоціації 
арбітражних керуючих України. 

З липня 2020 року очолюю Комітет з питань банкрутства, що діє у складі Національної 
асоціації адвокатів України. 

З січня 2021 року – радник служби радників голови Дніпропетровської обласної ради (на 
громадських засадах). 

З 2021 року – аспірант КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР за 
спеціальністю 281 “Публічне управління і адміністрування”. Маю наукові публікації у 
міжнародних фахових виданнях. Беру активну участь в семінарах, круглих столах, наукових та 
науково-практичних конференціях.  

З 2019 року – член Ради відділення Асоціації правників України в Дніпропетровській 
області, 2020-2021 роки – Голова Ради відділення Асоціації правників України в 
Дніпропетровській області. 

09 листопада 2021 року отримав свідоцтво про право на здійснення діяльності 
арбітражного керуючого №2033 від 09.11.2021 року. 

Отримані додаткові національні кваліфікації - «Професійна компетентність у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (2019 рік), «Фахівець з 
відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації» (2016 рік). 

В практичній діяльності спеціалізуюсь на структуруванні бізнес-процесів, M&A, 
конкурсному праві. Здійснюю захист клієнтів в кримінальних провадженнях економічного 
спрямування. 

 
  



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Я, Донченко Олександр Сергійович, своє бажання взяти участь в роботі органів 
самоуправління Національної асоціації арбітражних керуючих України на посаді члена Ради 
арбітражних керуючих України мотивую наступним. 

Завдяки усвідомленому вибору юриспруденції як основи життєвого шляху я сьогодні 
відчуваю себе цілісною особистістю, впевненим у собі, здатним успішно поєднувати 
професійну діяльність адвоката та арбітражного керуючого, громадську та наукову діяльність. 

Усвідомлюючи внутрішню відповідальність за долю саморегулювання, самоуправління 
в професійній діяльності арбітражних керуючих, як досвідчений юрист та організатор, вважаю, 
що зможу принести користь спільноті на посаді члена Ради арбітражних керуючих України. 
При цьому, маю намір зосередитися на питаннях створення виконавчого апарату Національної 
асоціації арбітражних керуючих України, запровадженні дієвої і демократичної системи 
прийняття рішень, розробці і запровадженню системи гарантій професійних прав арбітражних 
керуючих. 

 
 
 
З повагою 
 
     Олександр ДОНЧЕНКО 
 
 


