
Рада арбітражних керуючих України 
 
Арбітражного керуючого  
Кіцула Сергія Богдановича, 
свідоцтво про право на здійснення діяльності 
арбітражного керуючого (розпорядника 
майна, керуючого санацією, ліквідатора) 
№ 1296, видане 08.07.2013, 
робоча адреса: 03118, м. Київ, проспект 
Валерія Лобановського, буд. 150, прим. 44, 
моб. тел.: (067) 295-08-03 
електронна пошта: skitsuloffice@gmail.com 

 
 

ЗАЯВА 
про висування 

 
Я, арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович, висуваю свою кандидатуру на 

посаду члена ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керуючих України. 
 
До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист. 

 
 

25 листопада 2021 року                                                                 С.Б. Кіцул 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АВТОБІОГРАФІЯ 
 
Я, Кіцул Сергій Богданович, народився 09 травня 1979 року в м. Снятин Снятинського 

району Івано-Франківської області. 
Освіта: вища юридична за спеціальністю «Правознавство» (Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка) та вища економічна «Бухгалтер-економіст» 
(Білоцерківський державний аграрний університет). 

 
Протягом трудової діяльності обіймав такі посади: 
 

№ 
з/п 

Посада 
(за трудовою книжкою) 

Назва підприємства, 
установи організації 

Дата Загальний 
термін 

перебування 
на посаді, 
років 

призначення 
на посаду 

звільнення 
з посади 

1 

Провідний спеціаліст відділу 
законодавства Експортно-
правового управління 
Аналітично-правового 
департаменту 

Державний комітет 
України з питань 
регуляторної 
політики та 

підприємництва 

24.11.2000 03.04.2001 Більше 4 
місяців 

2 

Юрисконсульт відділу 
юридичного забезпечення 
банківських операцій 
юридичного департаменту 

Акціонерний банк 
«Еталон» 03.05.2001 22.10.2001 Більше 

5 місяців 

3 

Старший юрисконсульт 
відділу кредитних операцій та 
ведучий юрисконсульт відділу 
правового забезпечення 
департаменту права служби 
правового забезпечення 
діяльності банку 

Акціонерний 
комерційний банк 
«Правекс-Банк» 

15.01.2002 14.02.2003 Більше 1 року 

4 

Здійснення ліцензованої 
діяльності арбітражного 
керуючого на підставі 
ліцензії та в подальшому 
свідоцтва 

з квітня 2003 року 

 
З 2003 року по 2021 року був призначений у понад 300 справ про банкрутство в якості 

розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією боргів,  
керуючого реалізацією майна. 

 
 
                                                                                                                        С.Б. Кіцул 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Я, арбітражний керуючий Кіцул Сергій Богданович, свій намір взяти участь у роботі 

органів самоврядування арбітражних керуючих у складі ревізійної комісії Національної 
асоціації арбітражних керуючих України мотивую наступним. 

Маючи значний досвід в управлінській сфері та тривалий період діяльності 
арбітражного керуючого, враховуючи також наявність вищої юридичної та економічної 
освіти, я здатен сприяти організації та ефективній роботі ревізійної комісії Національної 
асоціації арбітражних керуючих України. 

Як досвідчений практик та організатор, перебуваючи в складі ревізійної комісії 
Національної асоціації арбітражних керуючих України докладу максимум зусиль для 
здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації та її органів, а також 
контролю за дотриманням органами Національної асоціації арбітражних керуючих України 
кошторисів. 

Участь в діяльності ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керуючих 
України зобов’язуюсь здійснювати в рамках правового поля, запроваджуючи, в той же час, й  
чітко регламентовану та прозору систему використання членських внесків арбітражних 
керуючих. 

 
 
З повагою,                                                                                             С.Б. Кіцул 
 
 
 
 


