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злявА
про висування

я, арбiтражна керуюча Тищенко Наталiя Петрiвна, висуваю свою кандидатуру на

посаду члена Ради арбiтражних керуючих Украiни.

До заяви додаю автобiографiю та мотивацiйний лист.

l5 листопада 202l року Тишенко Н.П.



МОТИВАЦIЙНИЙ ЛИСТ
арбiтражноi керуючоi Тищенко Наталii Петрiвни

Я, Тищенко Наталiя Петрiвна, маю HaMip взяти участь в роботi органiв самоуправлiння
Нацiональноi асоцiацij арбiтражних керуючих УкраТни на посадi члена Ради арбiтражних
керуючих Украiни iз наступною програмою:

1. Сприяння забезпеченню арбiтражних керуючих роботою та зняття мораторiю на
вiлкриття проваджень про банкрутство

l. Проволити дiяльнiсть щодо зняття мораторiю на вiдкриття проваджень про
банкрутство.

2. Запровадити <монополiю арбiтражного керуючого) в провадженнях про
неплатоспроможнiсть.

3. Впровадити на офiцiйному сайтi НААКУ екосистему арбiтражного керуючого з

метою просування послуг професiйноТ спiльноти.

2. Проведення просвiтницькоi дiяльностi
l. Налагодити зовнiшнi KoMyHiKauii: створити в суспiльствi iнформацiйне поле про

банкррство, про дiяльнiсть арбiтражного керуючого та пiдвищити лояльнiсть до

банкрутства.
2. Проводити просвiтницьку роботу щоло банкрутства. як законного iHcTpyMeHTy

вiльногО ринку, iЗ суддями, представниками банкiвського секгору (асоцiацiями банкiв).

державнимИ органами, з представниками податкових та правоохоронних органiв.

державними реестраторами, аудиторами та представниками приватних охоронних компанiй.

3. Проводити спiльнi заходи iз правниками та бiзнес спiльнотою щодо недопущення
банкрутства та iнформування про можливi наслiдки.

4. Запровадження вiдзнак для арбiтражних керуючих.

3. Оптимiзацiя щорiчних BHecKiB
l . Встановити пiльги для певних категорiй арбiтражних керуючих.
2. Оптимiзувати розмiр щорiчних BHecKiB шляхом розширення джерел надходжень:

залучення спонсорiв, партнерiв та мiжнароднi донорiв, тощо.
З. Спростити доступ до професiТ шляхом запровадження правил в два етапи (як в

адвокатурi): iспит та стажування або iспит та робота помiчником арбiтражного керуючого iз

обов'язковою оплатою. При цьому Асоцiацiя ма€ виконувати функцiТ екзаменатора та органу,

що видае свiдоцтво.

4. Переформаryвання пiдвищення квалiфiкачii
l. СприятИ пiдвищеннЮ квалiфiкацiТ арбiтражних керуючих та спрощенню iT

здiйснення, шляхом запровадження змiшаноТ системи, яка передбачас проведення KypciB,

застосування бальноi або iншоi прийнятноТ системи iз розширенням способiв пiдвищення
квалiфiкацii.

2. Надати право особам, якi посднують статуси адвоката й арбiтражного керуючого,
зараховувати пiдвищення квалiфiкацii адвокатами (на профiльних заходах що стосуються
банкрутства) до пiдвищення квалiфiкацii арбiтражними керуючими i навпаки.

5. Виключення дискримiнацii в оподаткуваннi дiяльностi арбiтражних керуючих



l. Сприяти встановленню податкового навантаження для арбiтражних керуючих на

piBHi 5% вiд доходу та оплати €диного соцiмьного внеску, оскiльки арбiтражний керуючий с

такою ж самозайнятою фiзичною особою, як i iншi фiзичнi особи.

б. Переформатування досудового порядку пiдготовки та подання заяви про

банкрутство (неплатоспроможн icTb)
l . Скоротити час на розгляд певних стадiй у банкрутствi.
2. ПереформатУвати досудовий порядок пiдготовки та подання заяви про банкрутство

(неплатоспроможнiсть)' 
пернi пппнппяж гобто на3. Надати арбiтражному керуючому певнi повноваження в досудовому процесl,'l

стадiТ пiдготовки документiв до Тх подання до суду.
4. Розширити та перенести частину повноважень арбiтражного керуючого, наприклад

пiдготовку та аналiз документiв, на досудовий для розвантаження судлiв.

7. Запровадження <(запиту арбiтражного керуючого)>.

l. ПроводитИ роботу iз законодавчоi iнiцiативи запровадження (запиту арбiтражного

керуючого) за аналогiсю iз адвокатським запитом.
2. Встановити вiдповiдальнiсть за ненадання чи несво€часне надання iнформачiТ

арбiтражному керуючому.

8. Запровадження <банкiвськоi нянi>> для арбiтражного керуючого
пiдписання меморандуму iз державними банками про запровадження <<банкiвськоi

нянi> для арбiтражного n"pyo"oro, щь буде мати на MeTi вiдкриття та ведення банкiвських

paxyHkiB та пролуктiв тiлiки для арбiтражних керуючих, включаючи спецiмьнi рахунки в

Ьанацij та лiкЫдацiйнiй процедурi. iз постiйною пiдтримкою працiвникiв банкiв.

9. Публiчнiсть рiшень дисциплiнарноi KoMicii
ствБрення окремот опцiт на iHTepHeT ресурсах Асоцiацiт щодо публiчного висвiтлення

(оприлюднення) Bcix рiшень дисциплiнарноТ KoMicii,

l0. Посплення захисry прав та iHTepeciB арбiтражних керуючих
СтвореннЯ при регiонiльних Радах KoMiTeTy захисту прав арбiтражних керуючих, якi

булуть брати участь у перевiрках арбiтражних керуючих та надаватимуть допомогу при

проведеннi слiдчих дiй.

З повагою,

Арбiтражна керуюча Наталiя ТИЩЕНКО



АВТОБIОГРАФIЯ

Я, Тищенко Наталiя Петрiвна, народилася l7 квiтня |977 р.у м. Киiв.

OcBiTa: закiнчила Школу початковоi економiчноi освiти Промiнвестбанку Украiни
за спецiальнiстю кБухга-тrтер> (1997 р.).

Здобула вищу ocBiry в Таврiйському нацiональному унiверситетi iMeHi

В. I. Вернадського за спецiальнiстю <Правознавство)> (1996 - 200l роки).

Здобула вищу ocBiTy в Нацiональному унiверситетi iMeHi В. Гетьмана за
спецiальнiстю кУправлiння мiжнародним бiзнесом> та здобула квалiфiкацiю магiстра з

мiжнародноi економiки (2008 - 2010 роки).

У 2008 р. оlримала додаткову ocBiTy за спецiмьнiстю <Бухгалтер пiдприемства>
вiд ВНЗ Унiверситет Економiки та Права кКрок>.

У 2012 р. отримала додаткову ocBiTy за спецiа:lьнiстю <Базовi навички медiатора>

вiд кУкраiЪського Центру Медiацii> при KMBS.

У 2012 р. отримаrла додаткову ocBiTy за спецiальнiстю u Професiонал iзацiя

медiаторо вiд <УкраiЪського Центру Медiацii> при KMBS.

У 2013 р. оцим:rла додаткову ocBiTy за спецiальнiстю <Переговори за iнтересами>

вiд <Украiнського Щентру Медiацii> при KMBS.

професiйна дiяльнiсть: у 2002 р. отримала свiдоцтво про право на зайняття

дiяльнiстю арбiтражного кер},ючого.

У 2005 р. отримала свiдоцтво про право на зайняття адвокатською дiяльнiстю.

З 2007 р. - Управляючий партнер Юридичноi компанii <Nobili>.

Протягом 22 poKiB практики провела 68 спраз про банкрутство як арбiтражний
керуючий. Проконсультувала понад 200 справ, вкJIючаючи iноземних iHBecTopiB i

кредиторiв. Я супроводжую проекти, якi регулярно потрапляють до реЙтингу (50

найбiльших судових i арбiтражних справ в УкраiЪЬ>.

Визttапня: З 2012-2О15, 201'|-2020 р. - ТОП-l00 кращих юристiв Украiни. кВибiр
клiснта> за версiею видавництва кЮридична Газето.

З 2017 р. - кНайвпливовiша жiнка УкраiЪи у сферi Business Services 2017>

всеукраiъського рейтингу WомдN 500 LIST за дослiдженням <свропейськоi дсоцiацii
Розвитку Бiзнесу>.

з 20lr7 -202l Р. - Серед найуспiшнiших жiнок в юридичному бiзнесi за

дослiдженням ukainian women in Law.

З 2019 р. - Адвокат року у номiнацii Банкрlтство вiд Асоцiацii адвокатiв

Украiни(ААУ).

З 2019 р. - Почесний експерт у рейтингу <Найкраща yKpa'rHKa професii 2019>.

З 20lg-202| р. _ топ-5 кращих юристiв сфери банкрутства Премii Legal Awards,

У 2020 р. ТОП-10 найвiдомiших практикiв сфери банкрутства рейтингу "Who is

Who?".



З 2020-2021' р. - Серед HoMiHaHTiB премii i|Адвокат року"(ААУ).

З 202О-202| р. - Лiлер практики <Банкрутство> в рейтингу <Вибiр клiента. ТОП
100 юристiв Укра'tни 202l >.

Отрима,та Подяку вiл НААУ за вiдданiсть професii та iHTepecaM адвокатури, високу

професiйну майстернiсть i сумлiннiсть пiд час виконання cBoix професiйних обов'язкiв,

Отримала Почесну грамоту вiд УкраТнського союзу промисловцiв i пiлприсмчiв за

високi досягнення у професiйнiй дiяльностi, вагомий особистий внесок у справу

пiдтримки дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування.

Членство: З 2018 р. являюся Членом Ради KoMiTeTy з конкурсного права при

Дсоцiацii Правникiв Украiни (дпу). З 2019 р. являюся Членом KoMiTeTy з питань

банкрlтства при Начiональнiй асоцiацii адвокатiв Украiни (НААУ).


