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 ЗАЯВА 

кандидата на посаду члена Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих 

 

Я, арбітражний керуючий Кізленко Вадим Андрійович, цією заявою пропоную свою 
кандидатуру на посаду члена Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих. 

 

 

Додатки: 

1. Автобіографія Кізленка В.А. 
2. Мотиваційний лист Кізленка В.А. від 23.11.2021 

 

 

 

23.11.2021                                                                                                        Вадим Кізленко 

  



Кізленко Вадим Андрійович 

Дата/місце народження: 09 травня 1986 року, м. Київ 

Громадянство: українець 

Сімейний стан: одружений, маю доньку та сина 

Освіта – в червні 2009 року закінчив Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, отримав 
диплом магістра з відзнакою, за спеціальністю «Правознавство». 

 

Досвід роботи:  

2006-2007 – юрисконсульт ТОВ «Юридична фірма «Професіонал» 

2007-2009 – юрист ТОВ «Юридична компанія «Алєксєєв, Боярчуков та партнери»  

2009-2010 – заступник начальника юридичного управління АКБ «Національний кредит» 

2010 – по теперішній час – радник АО «Ілляшев та партнери» 

 

Додаткова інформація: 

В 2008 році отримав ліцензію на право здійснення діяльності арбітражного керуючого. 

В 2009 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

2019 рік – по теперішній час – заступник голови комітету з питань банкрутства Асоціації 
адвокатів України 

2019 рік – по теперішній час – член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих 

 

Визнання: 

Фіналіст номінації «Юрист року з роботи з проблемною заборгованістю» в Україні, Юридична 
премія 2020. 

Топ-5 юрист у практиці банкрутства в Україні, Ukrainian Law Firms 2021. A Handbook for Foreign 
Clients. 

Лідер практики банкрутства в Україні, Вибір клієнта 2021: ТОП-100 найкращих юристів 
України. 

Провідний юрист у практиці вирішення спорів, Best Lawyers International 2022. 

  



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
кандидата на посаду члена Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих 

 
Я, арбітражний керуючий Кізленко Вадим Андрійович, на установчому з’їзді арбітражних 
керуючих в 2019 році був обраний до складу Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих. 
 
На моє переконання, за два роки нашої роботи, жодного арбітражного керуючого не було 
безпідставно притягнуто до дисциплінарної відповідальності.  
 
Про високий рівень нашого професіоналізму свідчить найменша кількість оскаржень рішень 
Дисциплінарної комісії за всі роки її існування. 
 
Балотуючись до складу дисциплінарної комісії, я маю на меті вкорінення того, що ми 
запровадили – прогнозована та системна практика Дисциплінарної комісії.  
 
Кожен арбітражний керуючий може бути впевнений, що всі матеріали перевірки будуть 
детально проаналізовані, за результатами чого, буде прийнято законне та обґрунтоване 
рішення.  
 
 
23.11.2021                                                                                             Вадим Кізленко 

 

 

 


