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ЗАЯВА 
про висування 

 
 
 

Я, арбітражний керуючий Занько Микола Миколайович, висуваю свою кандидатуру 
до складу ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керуючих України. 

 
До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист. 

 
 
17 листопада 2021 року       Занько М.М. 

    
 
  



 
АВТОБІОГРАФІЯ 

 
Я, Занько Микола Миколайович, народився 30 жовтня 1951 р. у с. Красносільське 

Комарівського району Чернігівської області. 
Освіта: вища економічна за спеціальністю «Економіка праці» (Київський інститут 

народного господарства ім. Д. Коротченка).  
З моменту отримання базової вищої освіти з 1976р. по 1987р. працював в органах МВС 

України в пенітенціарній системі. 
З 1987р. по 1992р. працював на заводі «Імпульс» в м. Черкаси начальником планово-

економічного бюро.  
З 1992р. по 2000р. працював в податковій службі Черкаської області начальником 

відділу місцевих податків та зборів. 
В 2000 році отримав свідоцтво арбітражного керуючого та працював заступником 

директора «Черкаського аукціонного центру». 
З 2000р. по 2021р. був призначений майже у 150 справах про банкрутство в якості 

розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санації. 
З 2016р. по теперішній час працюю директором ТОВ «Центр відновлення 

платоспроможності» та очолюю громадську організацію «Всеукраїнська Асоціація 
Арбітражних Керуючих». 

 
  



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Я, Занько Микола Миколайович, своє бажання взяти участь в роботі органів 
самоуправління Національної асоціації арбітражних керуючих України у складі ревізійної 
комісії Національної асоціації арбітражних керуючих України мотивую наступним. 

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

Усвідомлюючи внутрішню відповідальність за долю саморегулювання, самоуправління 
в професійній діяльності арбітражних керуючих, як досвідчений економіст та організатор, 
вважаю, що зможу принести користь спільноті у складі ревізійної комісії Національної 
асоціації арбітражних керуючих України.  

При цьому, маю намір зосередитися на питаннях економічної діяльності Національної 
асоціації арбітражних керуючих України, запровадженні дієвої і демократичної системи 
використання членських внесків арбітражних керуючих до НААКУ, розробці і 
запровадженню системи гарантій професійних прав арбітражних керуючих. 

 
 
 
З повагою 
 
     Микола Занько 
 

     


