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 Арбітражної керуючої 
Куделі Марії Олександрівни 
Свідоцтво про право на здійснення діяльності 
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ЗАЯВА 

про висування 
 

Я, арбітражний керуючий Куделя Марія Олександрівна, висуваю свою кандидатуру 
на посаду члена Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих. 

 
 
До заяви додаю автобіографію та мотиваційний лист. 
 
23 листопада 2021 року 
 
 
          М.О. Куделя  

  



АВТОБІОГРАФІЯ 

 

 

Куделя Марія Олександрівна 

Дата народження: 07.05.1976 

Місцезнаходження контори (офісу): 04112, м. Київ, 

вул. Дегтярівська, буд.48 , офіс АК 

Мобільний телефон: (067) 406 13 73 

Адреса електронної пошти: kudelya.mariya@gmail.com 

Освіта: повна вища 

Місце роботи: ТОВ «Європейський правовий захист», 

арбітражний керуючий, адвокат 

 

Я, Куделя Марія Олександрівна, повну вищу освіту за спеціальністю 

«Правознавство» отримала у 2000 р. у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка. 

Першу Ліцензію Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства 

Економіки України серії АВ № 397367 на право здійснення діяльності арбітражного 

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) отримала 15.12.2008 р. 

Здійснюю діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 

санацією, ліквідатора) на підставі Свідоцтва № 8 про право на здійснення діяльності 

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виданого 

Міністерством юстиції України 30.01.2013 р. 

Згідно рішення від 08 липня 2014 року Комісією з присвоєння рівнів кваліфікації 

арбітражним керуючим мені присвоєно п’ятий рівень кваліфікації. 

Крім того, маю Свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 1685 від 

25.10.2001 р. Ліцензій (дозволів) на здійснення інших видів господарської діяльності в 

наявності не маю. 

Досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом складає понад 19 років. 

Участь в саморегулівних організаціях арбітражних керуючих: президент 

Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих «Асоціація 

антикризового менеджменту» 

З 2019 року є членом Національної асоціації арбітражних керуючих України 

З 2020 року є членом Ради арбітражних керуючих м. Києва.  

 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

арбітражного керуючого Куделі Марії Олександрівни 

 

Я, Куделя Марія Олександрівна, висуваю свою кандидатуру на посаду члена 

Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих. 

Відповідно до Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих, 

затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 25 вересня 2019 року № 2993/5, 

основним завданням Комісії є розгляд питань та прийняття рішень щодо притягнення 

арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного 

проступку. 

Головною моєю мотивацією є об’єктивний, незалежний та неупереджений розгляд 

відповідних подань задля забезпечення балансу інтересів як арбітражних керуючих так і 

учасників справи, уникнення надмірного формалізму та захисту арбітражних керуючих від 

необґрунтованих скарг та будь-яких порушень з боку контролюючого органу.  

Досвід роботи арбітражним керуючим неодноразово показував, що ініціювання 

скарг може свідчити не про порушення арбітражним керуючим вимог законодавства, а про 

тиск з боку учасників справи, незгоду з правовою позицією арбітражного керуючого, що 

також зумовлено різним правозастосуванням відповідних норм, прогалинами в 

законодавстві. 

Члени Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих мають забезпечити не лише 

можливість подання арбітражним керуючим відповідних пояснень, а й те, щоб ці пояснення 

були почуті та враховані під час прийняття рішень щодо них. 

Одночасно робота Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих як незалежного 

органу спрямована на зміцнення довіри учасників справи до арбітражних керуючих, 

недопущення зловживання арбітражними керуючими правами під час здійснення 

професійної діяльності, що може негативно вплинути на авторитет професійної спільноти 

в суспільстві. 

Участь в Дисциплінарній комісії арбітражних керуючих є можливістю для мене як 

члена Національної асоціації арбітражних керуючих України зробити свій внесок в захист 

професійних прав членів саморегулівної асоціації та вдосконаленні законодавства з питань 

банкрутства. 

 


