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Я, арбітражний керуючий, Камінська Анна Анатоліївна, висуваю свою 
кандидатуру на посаду члена Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих.


Автобіографія та мотиваційний лист додаються.



З повагою

17 листопада 2021 року А.А. КАМІНСЬКА



Я - Камінська Анна Анатоліївна, арбітражний 
керуючий, практикуючий адвокат, фахівець з 
державних закупівель, експерт із захисту та розвитку 
бізнесу (криза-менеджер), керівник та засновник ТОВ 
«БІЗНЕС КОНСАЛТИНГАННИ КАМІНСЬКОЇ», народилася 
22.08.1986 в місті Пирятин, Полтавськоїобласті, останні 
18 років проживаю у місті Харків.

АВТОБІОГРАФІЯ

КАМІНСЬКОЇ АННИ АНАТОЛІЇВНИ

ОСВІТА:

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2003 року по 2008 рік - Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого.


Факультет юстиції, денна форма навчання. Диплом спеціаліста з відзнакою, 
спеціальність - правознавець.


Маю стаж роботи за юридичним фахом більше сімнадцяти років, протягом 
яких займала керівні посади, зокрема маю наступний досвід роботи у суб’єктів 
господарювання різних сфер економіки:

 З 2019 року по теперішній час керівник та засновник ТОВ «БІЗНЕС 
КОНСАЛТИНГ АННИ КАМІНСЬКОЇ». Сектор - консалтинг у сфері управління, 
фінансів та юриспруденції

 З вересня 2017 року по цей час – ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДОБРИЙ ГОСПОДАР» та ТОВ «АК-АГРО», Харківська обл., 
директор (криза-менеджер). Агропромисловий сектор

 З грудня 2019 року по жовтень 2020 року – бізнес-адміністратор та радник 
керівника і засновника промислового підприємства АТ «ПОЛІЕМОС». 
Поліграфічний сектор

 З вересня 2016 року по грудень 2019 року – ХП НВК «НОВАТОР», засновник, 
заступник директора з адміністративно-фінансової роботи. Сектор освіти та 
науки.



 З травня 2016 року по вересень 2017 року – ОБ’ЄДНАННЯ АДВОКАТІВ 
«KAMINSKY&PODVEZKO», м. Харків, керуючий партнер. Сектор юридичних 
послуг

 З січня 2015 року по травень 2016 року – АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ЛЕЩЕНКО КАМІНСЬКА», м. Харків, керуючий партнер. Сектор юридичних 
послуг

 З жовтня 2013 року по січень 2015 року - приватна адвокатська практика. 
Сектор - консалтинг у сфері управління, фінанси та юриспруденції

 З січня 2012 року по жовтень 2013 року – ЮРИДИЧНА ФІРМА «КОНСОРСІУМ», 
м. Харків, старший юрист. Сектор юридичних послуг

 З серпня 2011 року по січень 2012 року – Адвокатське бюро адвоката 
Жерновнікова С.О., м. Харків, помічник адвоката. Сектор юридичних послуг

 З липня 2010 року по серпень 2011 року – Міжнародна інвестиційний фонд з 
управління активами «International Fund оf Alternative Investments» (IFAI), філія 
м. Харків, особистий асистент керівника. Інвестиційний та фінансовий сектор

 З вересня 2007 року по липень 2010 року - ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ 
ЗАВОД №13», м. Харків, юрисконсульт. Промисловий сектор

 З грудня 2005 року по квітень 2007 року – ТОВ «ХАРКІВСЬКЕ ВУГІЛЬНЕ 
ПАЛИВО», м. Харків, юрисконсульт. Сектор торгівлі, палива та промисловості

 З грудня 2005 року по квітень 2007 року – ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
«РЕДУКЦІОН», м. Харків, позаштатний спеціаліст-консультант з тендерних 
закупівель, автор статей. Інформаційний сектор та сектор державних 
закупівель

 З листопада 2003 року по грудень 2005 року – Корпорація «ЕЛОТ» 
(видавництво, нерухомість, HR-агенція), м. Харків, менеджер з реклами, 
директор видавництва. Інформаційний центр



У 2005 році пройшла сертифікацію «Спеціаліст з тендерних закупівель» та 
тривалий час працювала як юрист з тендерних закупівель.2005 рік - сертифікація 
«Спеціаліст з тендерних закупівель». 


З 14 травня 2012 року і по теперішній час я зареєстрована як фізична особа-
підприємець за видами діяльності – код КВЕД  69.10 діяльність у сфері права, код 
КВЕД 69.20 діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з 
питань оподаткування.


28 вересня 2012 року я отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю і по теперішній час я є адвокатом. Беру участь у господарських 
справах, в тому числі у справах про банкрутство як представник кредиторів, у 
корпоративних спорах, у справах про стягнення заборгованості за договірними та 
позадоговірними відносинами тощо. 


11 січня 2013 року я отримала ліцензію Міністерства юстиції України на право 
провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора).


19 липня 2013 року вказана ліцензія була замінена на свідоцтво Міністерства 
юстиції України на право здійснення діяльності арбітражного керуючого.


В 2019 році я домоглася скасування рішення Дисциплінарної комісії про 
позбавлення мене свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного 
керуючого в судовому порядку. Рішення судів усіх трьох інстанцій були на мою 
користь. 


За час дії свідоцтва я брала участь як ліквідатор у справі справа №Б-19/156-07 
щодо банкрутства ПП «Дарт» та у численних справах як представник кредиторів.


Маю великий досвід криза-менеджменту, який передбачає досудове вжиття 
заходів з реструктуризації боргів, виявлення майна господарюючого суб’єкта, 
вжиття заходів по поверненню дебіторської заборгованості тощо, виведення 
господарюючого суб’єкта з передбанкрутного стану та проведення самоліквідації 
суб’єкта підприємницької діяльності.


Також маю досвід у реєстрації майнових прав, проведенні реорганізації 
юридичних осіб, роботі з комунальним там державним майном.

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ:



У 2021 році я пройшла курси підвищення кваліфікації арбітражних керуючих та 
отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації від 27.03.2021 №0149/63, 
видане Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.


Також у 2021 році я успішно пройшла підготовку у справах про банкрутство 
страхових організацій і отримала свідоцтво № 3 від 26.03.2021, видане 
Інститутом післядипломної освіти НЮУ імені Ярослава Мудрого.

ЧЛЕНСТВО:
З 2012 року я є членом Національної асоціації адвокатів України, членом 

Асоціації правників України. 


Є членом Національної асоціації арбітражних керуючих України.



 Я, Камінська Анна Анатоліївна, володіючи широким та ґрунтовнимдосвідом у 
різних сферах економіки на керівних посадах, здійснюючи прицьому ефективні 
заходи криза-менеджменту, маю знання, розуміння та вміннядля ефективної 
роботи у Дисциплінарній комісії арбітражних керуючих.Розумію складнощі роботи 
арбітражних керуючих, їхні ризики, тягар професії, оскільки й сама 
переслідувалась контролюючими органами за професійні дії.


Метою мого членства в Дисциплінарній комісії арбітражних керуючих є
представництво прав кожного члена Асоціації з дотриманням балансурозумності, 
ефективності та гуманізму. Недопущення залякування арбітражнихкеруючих, та 
спотворення інформації про їхню професійну діяльність.


Вважаю, що лише об’єднавшись і надаючи один одному взаємнупідтримку, 
арбітражні керуючі разом зможуть забезпечити модернізованийрозвиток НААКУ 
як незалежної стійкої професійної спільноти!


Висуваючи свою кандидатуру на посаду члена Дисциплінарної комісії
арбітражних керуючих, ставлю перед собою наступні програмні цілі:

 Реалізація інституційної незалежності арбітражних керуючих (захист від 
незаконних дій інших органів влади, правоохоронних органів тощо).
Забезпечення участі представника (уповноваженого) Ради АК регіону вякості 
учасника Комісії з перевірки

 Реальний захист арбітражних керуючих від будь-якого зовнішньоготиску, який 
складатиметься з медійного захисту, адвокатського захисту,матеріального 
захисту. Вважаю за необхідне вимагати та домагатисянеухильної заборони на 
переслідування арбітражних керуючих за дії, яківони вчиняють при виконанні 
професійних обов’язків

 Надання кваліфікованої допомоги з боку СРО у випадку надходженняскарг 
щодо діяльності арбітражних керуючих. Узагальненнядисциплінарної 
практики щодо АК. Проведення навчання та створення рекомендацій щодо 
того, як арбітражний керуючий має діяти вконкретних випадках (під час 
перевірки, під час організації офісу, увзаєминах з колегами тощо).


Omne pulchrum est


17 листопада 2021 року                                                                       А.А. КАМІНСЬКА


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ


