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ЗАЯВА 
про висування 

 
Я, арбітражний керуючий Татіщев Олександр Євгенович, висуваю свою 

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

 
 
21.02.2022                   Олександр Татіщев 
  



АВТОБІОГРАФІЯ 
 

 
Я, Татіщев Олександр Євгенович, народився 

29.09.1979 у місті Харкові. Громадянин України. За 
національністю – українець. Постійно проживаю в місті 
Харкові. 

 
В 1996 році закінчив загальноосвітню школу №9                                                                        

та отримав атестат про повну загальну середню освіту. 
З 1996 по 2002 роки навчався у Харківському 

Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» на факультеті прикладної 
математики за спеціальністю економічна кібернетика. В 
2002 році отримав диплом спеціаліста за кваліфікацією 
інженер-менеджер. 

З 2009 по 2013 роки навчався у  Національному 
університеті «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» на вечірньому 
факультеті за спеціальністю правознавство. В 2002 році отримав диплом спеціаліста з 
відзнакою за кваліфікацією юрист. 

 
З 2001 по 2002 працював у Виробничому кооперативі «Колібрі» на посаді 

менеджера. 
З 2002 по 2004 працював у Приватному підприємстві «Побутхімторг» на посаді 

директора. 
З 2004 по 2008 працював у Приватному підприємстві «Виробнича фірма 

«Кристал» на посаді директора. 
З 2008 по 2010 працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Бетакар-

Х» на посаді  заступника генерального директора.  
З 2010 по 2012 працював у Приватному підприємстві «Виробнича фірма 

«Кристал» на посаді директора. 
З 2013 по 2017 працював у Приватному підприємстві «Юридична компанія 

«Експрофессо», на посаді директора. 
У 2013 році пройшов повний курс за спеціальністю арбітражних керуючих на базі 

ХНАДУ та отримав Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного 
керуючого №935 від 27.05.2013 року. 

З 2013 - по теперішній час – арбітражний керуючий.  
У 2019 році отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№3166 від 05.11.2019 року. 
З 2019 - по теперішній час – адвокат.  
У лютому 2020 року обраний членом Ради арбітражних керуючих Харківської 

області. 
Загальний досвід роботи складає 21 рік, з яких на керівних посадах - 15 років, у 

сфері права - 9 років. 
Судимостей не маю, до кримінальної відповідальності не притягувався. 
Є членом професійної організації – Асоціації правників України. 
 
 

21.02.2022                                                                                         Олександр Татіщев 
 



Мотиваційний лист 
кандидата на посаду  

Голови Ради арбітражних керуючих Харківської області  
Татіщева Олександра Євгеновича 

 
Я, Татіщев Олександр Євгенович, висуваючи свою кандидатуру на 

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

Національна Асоціація арбітражних керуючих України (далі – 
НААКУ) як саморегулівна організація арбітражних керуючих України 
покликана вжити всіх залежних від неї заходів для підвищення іміджу 
професії арбітражного керуючого, створення умов незалежності та 
самостійності даної діяльності, а також виключення стороннього 
неправомірного впливу на вказану діяльність. 

Рада арбітражних керуючих Харківської області – як відокремлений 
підрозділ, який забезпечує реалізацію цілей та завдань НААКУ в регіоні, з 
позиції відстоювання інтересів регіону. 

Усвідомлюю, що перебування на посаді Голови Ради арбітражних 
керуючих Харківської області потребує серйозних зусиль, самовідданості, 
часових витрат, а також пріоритетності цілей та завдань регіональної 
Спільноти арбітражних керуючих над власними.  

Вважаю, що мій досвід роботи на керівних посадах та цілісне 
розуміння сфери банкрутства, можуть бути корисними для розвитку 
професійної Спільноти арбітражних керуючих Харківської області. 

Висуваючи свою кандидатуру на посаду Голови Ради арбітражних 
керуючих Харківської області маю намір відстоювати інтереси та 
професійні права арбітражних керуючих Харківської області, вживати 
заходів щодо підвищення іміджу професії арбітражного керуючого, 
розширювати сферу співпраці з іншими організаціями незалежно від форм 
власності, громадськими об’єднаннями.    

Цим мотиваційним листом підтверджую свою готовність активно 
сприяти розвитку інституту арбітражних керуючих, самоврядування та 
саморегулювання діяльності арбітражних керуючих, забезпеченню 
гарантій його здійснення, створенню сприятливих умов для здійснення 
професійної діяльності арбітражними керуючими, захисту прав, свобод і 
законних інтересів, професійної незалежності арбітражного керуючого. 

 
 

21.02.2022                  Олександр Татіщев 
 

 
 
 


