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ЗАЯВА	
про	висування	

	
Я,	 арбітражна	 керуюча	 Гордієнко	 Альона	 Геннадіївна,	 висуваю	 свою	

кандидатуру	на	посаду	члена	Ради	арбітражних	керуючих	Харківської	області.	
	
	
До	заяви	додаються:	
1. Автобіографія;	
2. Мотиваційний	лист.	

	
	
	
18	лютого	2022	року	 	 	 																																															Альона	Гордієнко	
 
  



	
	
	
	

	
																																																																																																																			
АВТОБІОГРАФІЯ		

	
Я,	 Гордієнко	 Альона	 Геннадіївна,	 народилася	 17.02.1990	

року	 в	 місті	 Харкові.	 Громадянка	 України.	 За	 національністю	 –	
українка.	Постійно	проживаю	в	місті	Харкові.	

В	2007	році	закінчила	середню	загальноосвітню	школу	1-
3	ступенів	№58	та	отримала	атестат	про	повну	загальну	середню	
освіту.	

З	 2007	 по	 2012	 роки	 навчалася	 в	 Харківському	
Національному	 педагогічному	 університеті	 імені	 Г.С.	 Сковороди	
на	юридичному	факультеті	 за	 спеціальністю	«Правознавство».	В	
2012	році	отримала	диплом	спеціаліста	за	кваліфікацією	юрист.																														

В	період	навчання	у	вищому	учбовому	закладі	(з	2007	по	
2008	р.)	працювала	в	Національному	науковому	центрі	«Інститут	
експериментальної	і	клінічної	ветеринарної	медицини»	на	посаді	
лаборанта	відділу	наукового	маркетингу.	

З	2009	по	2010	р.	працювала		в	Харківському	спеціалізованому	медико-генетичному	центрі	на	
посаді	оператора	к/н	на	0,5	ставки.	

З	2012	по	2016	р.	працювала	в	Харківському	спеціалізованому	медико-генетичному	центрі	на	
посаді	юрисконсульта.	

3	2016	р.	по	2018	р.	працювала	в	адвокатському	бюро	«Романенко	Наталії»	на	посаді	помічника	
адвоката.	

З	 15.05.2018	по	19.09.2018	працювала	 в	 адвокатському	бюро	 «Романенко	Наталії»	на	посаді	
керівника.	

У	 2019	 році	 отримала	 Свідоцтво	 про	 право	 на	 заняття	 адвокатською	діяльністю	№5479	 від	
24.04.2019	року.	

З	2019	-	по	теперішній	час	–	адвокат.		
У	2020	році	пройшла	повний	курс	за	спеціальністю	арбітражних	керуючих	на	базі	ХНАДУ	та	

отримала	 Свідоцтво	 про	 право	 на	 здійснення	 діяльності	 арбітражного	 керуючого	№	 2022,	 видане	
Міністерством	юстиції	України	08.11.2021.	

Загальний	досвід	роботи	складає	10	років,	у	сфері	права	-	9	років.	
Судимостей	не	маю,	до	кримінальної	відповідальності	не	притягувалася.	
Є	членом	професійної	організації	–	Асоціації	правників	України.	
 
 
 

18.02.2022                                                                                                            Альона Гордієнко 
 
	 	



	
	
	

Мотиваційний	лист	
кандидатки	на	посаду		

члена	Ради	арбітражних	керуючих	Харківської	області		
Гордієнко	Альони	Геннадіївни	

	
Я,	 Гордієнко	 Альона	 Геннадіївна,	 висуваючи	 свою	 кандидатуру	 на	

посаду	 члена	 Ради	 арбітражних	 керуючих	 Харківської	 області,	 керуюся	
нижченаведеними	мотивами.	

Рада	 арбітражних	 керуючих	 Харківської	 області	 є	 регіональним	
органом	 Національної	 Асоціації	 арбітражних	 керуючих	 України,	 який	
забезпечує	 реалізацію	 цілей	 та	 завдань	 НААКУ	 в	 регіоні,	 з	 позиції	
відстоювання	інтересів	регіону.	

Представляючи,	як	адвокат,	в	 судових	та	 інших	установах	 інтереси	
різних	учасників	процесу:	кредиторів,	боржників,	арбітражних	керуючих,	
маю	знання,	професійний	досвід	та	відповідний	освітній	рівень	у	 сфері	
банкрутства.		

Здійснюючи	 діяльність	 у	 сфері	 банкрутства,	 добре	 розумію	
важливість	 налагодженого	 та	 ефективного	 механізму	 роботи	
регіональної	ради	арбітражних	керуючих.		

Маючи	 належні	 моральні	 та	 професійні	 якості	 висуваю	 свою	
кандидатуру	 на	 посаду	 члена	 Ради	 арбітражних	 керуючих	 Харківської	
області,	 маю	 намір	 активно	 і	 продуктивно	 працювати	 на	 зазначеній	
посаді,	відстоюючи	інтереси	та	професійні	права	арбітражних	керуючих	
Харківської	 області,	 вживати	 заходів	щодо	 підвищення	 іміджу	 професії	
арбітражного	 керуючого	 задля	 реалізації	 основної	 мети	 НААКУ	 –	
об’єднання	 всіх	 арбітражних	 керуючих	 для	 забезпечення	 виконання	
завдань	самоврядування	арбітражних	керуючих.	

	
Враховуючи	 вищевикладене,	 підтверджую	 готовність	 активно	

сприяти	розвитку	 інституту	арбітражних	керуючих,	 самоврядування	та	
саморегулювання	 діяльності	 арбітражних	 керуючих,	 забезпеченню	
гарантій	його	здійснення,	створенню	сприятливих	умов	для	здійснення	
професійного	діяльності	арбітражними	керуючими,	захисту	прав,	свобод	
і	законних	інтересів,	професійної	незалежності	арбітражного	керуючого.	
	

	
18	лютого	2022	року		 	 									 	 	 Альона	Гордієнко 

 
 
 


