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1991-1995 р. р Хмельницьке базове медичне училище – спеціальність 

«Лікувальна  справа», кваліфікація  «Фельдшер». 

 

1995-2000 р. р. Кам’янець - Подільський державний педагогічний 

університет – спеціальність «Дефектологія, олігофренопедагогіка і логопедія» 

, кваліфікація «Вчитель допоміжної школи, логопед). 

 

2002-2006 р. р. Хмельницький університет управління та права –  

спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист». 

 

2008 р. Хмельницький інститут маркетингу і політичного менеджменту, 

спеціалізований курс навчання «Економіка». 

 

З 2002 року по 2007 рік помічник арбітражного керуючого. 

 

В 2006 році у Регіональному економіко – правовому центрі з питань 

банкрутства склала іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих і 

рішенням екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію арбітражного 

керуючого. 

 

З 2007 року видана  ліцензія на право провадження господарської 

діяльності  арбітражного  керуючого (розпорядника майна, керуючого 

санацією, ліквідатора), АВ 158528 від 11.01.2007 р. по 10.01.2012 р. 

 

Ліцензія на право провадження господарської діяльності  арбітражного  

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), АВ 

600624 від 16.01.2012 р. строк дії необмежений. 

 

В 2013 році отримала Свідоцтво Міністерства юстиції України на право 

здійснення діяльності арбітражного керуючого(розпорядника  майна, 

керуючого санацією, ліквідатора) №123. 

 

В 2013 році підвищила кваліфікацію арбітражного керуючого у Центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції. 

 



В 2016 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації 

арбітражного керуючого  у Хмельницькому університеті управління та права. 

 

В 2018 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації 

арбітражного керуючого  у Хмельницькому університеті управління та права. 

  

У 2016 році  відповідно до   пункту 10.6 розділу 10 глави ІІ Регламенту 

роботи  Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим ,що  

утворюється при Міністерстві юстиції України, затвердженого протоколом 

Комісії від 04.07.2013 р. №1,  прийнято рішення про присвоєння 

арбітражному керуючому Чернецькій А.А. V рівня кваліфікації. 

 

У 2013 – 2015 роках  Приймала участь у І та ІІ Всеукраїнській школі з 

питань банкрутства, як експерт . 

 

Кількість завершених процедур становить  понад 100 справ.  

 

Чотири справи завершились укладанням мирової угоди з повним 

погашенням кредиторських вимог та заборгованості по заробітній платі перед 

бувшими працівниками підприємства. 

  

Чотири справи завершились 100% погашенням кредиторських вимог. 

 

Була призначена розпорядником майна та ліквідатором по двох 

державних підприємствах. 

 

Професійна діяльність арбітражного керуючого застрахована (договір 

СТД №3451371 від 17.12.2018 р.) 

 

Голова Хмельницького обласного осередку ВГО «Асоціація 

антикризового менедменту». 

 

З 1999   по 2006 р.р.  -   обіймала різні керівні посади на виробничих 

підприємствах та виконувала громадські обов’язки 

Хмельницьке крайове(обласне) козацьке товариство ім.. Б. Хмельницького 

– голова жіночої громади; 

 

 


