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ЗАЯВА

ПРО ВИСУВАННЯ

Я, арбітражний керуючий Іваненко Євген Володимирович, висуваю свою
кандидатуру на посаду члена Ради арбітражних керуючих України.



До заяви додаються:

1. Мотиваційний лист;

2. Автобіографія.
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

кандидата на посаду члена Ради арбітражних керуючих України 

Іваненка Євгена Володимировича

Я, Іваненко Євген Володимирович, висуваючи свою кандидатуру на посаду
члена Ради арбітражних керуючих України, керуюся нижченаведеними мотивами.

Національна Асоціація арбітражних керуючих України (далі – Асоціація) 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.

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

Працюючи в галузі права з 2005-го року, вважаю, що мій управлінський досвід,
цілісне розуміння юридичного ринку, зокрема, ринку банкрутства, можуть бути
корисними для розвитку професійної Спільноти. Також вважаю, що для реалізації
вищевикладеного, безпосередньо корисним буде досвід роботи на посаді голови
Ради арбітражних керуючих Харківської області. На мій погляд, цей досвід
дозволяє емпірично розуміти взаємозв’язок між потребами та проблемами
кожного конкретного члена Асоціації та завданнями Ради арбітражних керуючих
України в цілому.

Висуваючи свою кандидатуру на посаду члена Ради арбітражних керуючих
України маю намір ініціювати зміну співвідношення управлінських важелів
органів Асоціації в бік збільшення повноважень регіональних рад, спрощення та
здешевлення системи прийняття рішень, залучення ширшого кола арбітражних
керуючих до активної участі в діяльності Асоціації.

Цим мотиваційним листом підтверджую свою готовність працювати віддано та
чесно, спрямовувати зусилля виключно на розвиток Спільноти, розвивати
демократичні засади саморегулювання за принципом «від регіонів до центру»,
працювати над створенням сприятливих умов для того, щоб саморегулювання
ставало якомога безпосереднім для кожного арбітражного керуючого та
незалежним від зовнішніх факторів.
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АВТОБІОГРАФІЯ

Сімнадцятого листопада 2021 року, місто Харків, Україна

Я,

Іваненко

Світловодськ

Євген

Володимирович,

Кіровоградської

народився

області,

04

жовтня

Україна.

1984

Громадянин

року

в

місті

України.

За

національністю – українець.


Батько – Іваненко Володимир Іванович, 25.04.1953 р. н.. Мати – Іваненко Галина
Іванівна, 17.09.1954 р. н.


В 2002 році закінчив Світловодську загальноосвітню школу № 3 з поглибленим
вивченням англійської мови та отримав атестат по повну загальну середню освіту
з відзнакою.


З

2002

по

2007

рік

навчався

в

Національній

юридичній

академії

України

імені

Ярослава Мудрого на факультеті підготовки кадрів до органів юстиції та судової
адміністрації

за

спеціальністю

«Правознавство».

В

2007

році

отримав

диплом

спеціаліста з відзнакою.


В 2005 - 2006 роках був помічником адвоката.


В

2006

–

2007

Міжнародного

жовтня

працював

комітету

виконував функції

26

роках

захисту

в

Харківському

прав

людини

міжрегіональному

на

посаді

юриста.

комісаріаті
Додатково

уповноваженого представника комітету. 


2009

року

отримав

свідоцтво

№

355

про

право

на

зайняття

адвокатською діяльністю, яке є чинним на сьогоднішній день. 


З

10

вересня

2010

року

перебуваю

у

зареєстрованому

шлюбі

з

Іваненко

Наталією Олександрівною. Маю від вказаного шлюбу доньку, – Іваненко Ванессу
Євгенівну, 21.11.2013 р. н.


З

2007

по

20011

рік

працював

в

ТОВ

«Юридична

фірма

«Консорсіум»

(керівні

посади).


З 2011 по 2015 рік працював в Адвокатському об’єднанні «Консорсіум» (керівні
посади).


11

січня

2013

року

отримав

ліцензію

про

право

на

здійснення

діяльності

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),
замість якої 19 липня 2013 року видане Свідоцтво № 1412 про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого.

З 2015 року по 2019 рік працював в Адвокатському бюро «Євгена Іваненко», а з
2019 року по сьогоднішній день – в Адвокатському об’єднанні «Іваненко та
партнери», в якому обіймаю посаду керуючого партнера.

З 2018 року є викладачем факультету підвищення кваліфікації в Харківському
Національному автомобільно-дорожньому університеті.

В лютому 2020 року обраний на посаду голови Ради арбітражних керуючих
Харківської області Національної асоціації арбітражних керуючих України, яку
обіймаю станом на сьогоднішній день.

Є членом Комітету з питань банкрутства при Національній Асоціації адвокатів
України. 14 грудня 2020 року нагороджений почесною відзнакою Національної
асоціації адвокатів України № 665.

Загальний досвід роботи в сфері права складає 16 років, в тому числі 8 років
діяльності як арбітражного керуючого. 

Судимостей не маю, до кримінальної відповідальності не притягувався.

Членом політичних партій не являвся та не являюсь. 

Є членом професійної організації – Асоціації правників України.
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