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ЗАЯВА ПРО ВИСУВАННЯ 

Даною заявою, я арбітражний керуючий  Томашук Микола Савелійович , 

висуваю свою кандидатуру на посаду члена Ради арбітражних керуючих 

Вінницької області. 

 

До заяви додається: 

1. Автобіографія 

2.Мотиваційний лист. 

 

 

 

17 лютого 2022р.    Микола ТОМАШУК 
(підписано  КЕП) 

 



АВТОБІОГРАФІЯ 

 

Томашук Микола Савелійович – 28.11.1980р. н..  

 Освіта 

У відповідності до диплому серії С15 № 060163 від 30.06.2015 р. маю вищу 

освіту за напрямом підготовки «Право» (спеціаліст). 

 

 Трудова діяльність 

Із 03.03. 2003р. працюю в галузі права . 

Із 14.10.2004р. розпочата підприємницька  діяльність у вигляді СПД за 

напрямом «Діяльність у галузі права». 

Із 28.08.2020р. здійснюю індивідуальну адвокатську діяльність. 

 

Дані про стаж арбітражного керуючого:  

Розпочато діяльність арбітражного керуючого на підставі Ліцензії серії 

АБ №271790 виданої Міністерством економіки України 18.04.2006р. по 

17.04.2011р. в зв’язку із закінчення строку дії ліцензії;  

- 18.04.2011р. отримано нову Ліцензію серії АГ №594848, яка  видана 

Державним департаментом з питань банкрутства на необмежений строк; 

- 08.02.2013 року отримано Свідоцтво про право здійснення діяльності 

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 

ліквідатора) №187.  

 

Член Національної асоціації арбітражних керуючих України.  

Член Ради арбітражних керуючих Вінницької області, арбітражний 

керуючий. 

 

 

 

17 лютого 2022р.    Микола ТОМАШУК 
 

 

 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

кандидата на посаду члена Ради арбітражних керуючих Вінницької області 

Томашука Миколи Савелійовича 

 

 Як арбітражний керуючий здійснюю діяльність, яка триває майже 16 

років, за час здійснення професійної діяльності отримав достатній рівень 

досвіду в роботі арбітражного керуючого та практичних навичок в галузі 

банкрутства та конкурсного процесу. 

Крім того, як діючий  адвокат маю можливість на представництво 

інтересів  колег арбітражних керуючих по справах про банкрутство та право 

представництва в  інших судових та позасудових процесах, що виникають в 

діяльності арбітражних керуючих. 

Висуваючи свою кандидатуру на посаду члена Ради арбітражних керуючих 

Вінницької обл. маю професійне бачення розвитку професії та консолідації 

арбітражних керуючих в умовах розвитку та вдосконалення професії. 

 

 

17 лютого 2022р.    Микола ТОМАШУК 
 

 

 

 


