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ЗАЯВА 
про самовисування 

Я, арбітражний керуючий Лихопьок Денис Павлович, висуваю свою кандидатуру на 
посаду члена Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих. 

Автобіографія та мотиваційний лист додаються. 

З повагою, 
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АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, Лихопьок Денис Павлович, народився 05 листопада 1973 р. у м. Дніпропетровськ. 
У 1995 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський національний університет за 

спеціальністю «Правознавство» і отримав повну вищу освіту та здобув кваліфікацію 
спеціаліста. 

З 1993 року по 2001 рік працював на посадах юрисконсульта, керівника юридичних 
підрозділів у різних підприємствах та організаціях приватної форми власності. 

У 2000 році отримав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю №0954 та з 
2001 року по теперішній час здійснюю самостійну адвокатську практику через адвокатське 
бюро. 

Ліцензію на право провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядник 
майна, керуючий санацією, ліквідатор) отримав 21 лютого 2001 року та неодноразово її 
продовжував. 

04 лютого 2013 року отримав свідоцтво на право заняття діяльністю арбітражного 
керуючого. 

У 2014 році закінчив з відзнакою Вищу Школу Бізнесу – National Louis University, 
Республіка Польща, м. Новий Сонч, за спеціальністю «Менеджмент», та отримав диплом 
магістра. 

Аспірант заочної форми навчання УДХТУ за спеціальністю «Економіка» з 2018 р. Маю 
наукові публікації у національних та міжнародних фахових виданнях. Беру активну участь в 
семінарах, круглих столах, наукових та науково-практичних конференціях. 

З 2016 року як викладач регулярно співпрацюю з Центром консалтингу Університету 
ім. Альфреда Нобеля (м. Дніпро) на курсах підготовки осіб, які мають намір здійснювати 
діяльність арбітражного керуючого, а також на курсах підвищення кваліфікації арбітражних 
керуючих. 

З 2019 року як викладач кафедри права, політології та міжнародних відносин 
Університету ім. Альфреда Нобеля (м. Дніпро) проводжу навчання за декількома курсами 
напрямку «Право». 

Член комітету з питань банкрутства Національної Асоціації адвокатів України. 
Член комітету конкурсного права та комітету корпоративного права Асоціації 

правників України. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Я, Лихопьок Денис Павлович, свій намір брати участь в роботі Кваліфікаційної комісії 
арбітражних керуючих мотивую наступним. 

З огляду на перші успіхи діяльності самоврядування арбітражних керуючих за Кодексом 
з процедур банкрутства вважаю за можливе поєднати діяльність адвоката та арбітражного 
керуючого з громадською діяльністю і присвятити цьому свій життєвий та професійний досвід 
та необхідні зусилля. 

Усвідомлюючи внутрішню відповідальність за розвиток професії арбітражного 
керуючого, за необхідність сприяти відбору з кола осіб, які мають намір здійснювати 
діяльність арбітражного керуючого, найбільш професійних, грамотних та порядних фахівців, 
вважаю, що буду гідним представником спільноті на посаді члена Кваліфікаційної комісії 
арбітражних керуючих при Мін’юсті як державному органі з питань банкрутства  
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