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ЗАЯВА 

про висування 
 

Я, арбітражний керуючий Ткаченко Денис Володимирович, висуваю свою 
кандидатуру на посаду члена Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих. 

 
Додаток до даної заяви: автобіографію та мотиваційний лист. 

 
 
З повагою, 
 
19 листопада 2021 року                          Ткаченко Д.В. 

 
 

  



АВТОБІОГРАФІЯ 
 

Ткаченко Денис Володимирович 
 

Дата народження: 23.07.1984р. 
Громадянство: Українець 
Місце народження та місце проживання: 
м. Дніпро (стара назва м. Дніпропетровськ) 
Контактний телефон: +38 (067) 631-58-08 
E-mail: tkachenkoarbitr@gmail.com 
Відомості про судимість: Судимість відсутня 
Освіта: Повна вища юридична освіта 
Місце роботи: Керуючий партнер 
Адвокатського об’єднання «Lawatec», 
Самозайнята особа - Суб’єкт незалежної 
професійної діяльності - арбітражний керуючий 
та адвокат  

 
1991 - 2001р.р. - навчання в середній школі.  
2001 - 2006р.р. - навчання у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся 

Гончара (денна система навчання). Юридичний факультет. Спеціальність: правознавство 
(спеціаліст). 

2002 - 2006р.р. – працював в юридичній компанії, на посаді юрисконсульта. 
2006 - 2009р.р. – працював в юридичній компанії, на посаді заступника директора. 
2005-2009р.р. - працював помічником арбітражних керуючих (приймав участь більш 

ніж у 200 провадженнях у справах про банкрутства). 
З 2009р. по теперішній час - діючий арбітражний керуючий. 
З 2018р. по теперішній час – діючий адвокат. 
З 2019р. по теперішній час – діючий член Дисциплінарної комісії арбітражних 

керуючих. 
З 2019р. по теперішній час – член та керуючий партнер Адвокатського об’єднання 

«Lawatec». 
2019 - 2021р.р. – член Ради відділення АПУ в Дніпропетровській області; 
З 2021р. по теперішній час – Голова Ради відділення АПУ в Дніпропетровській 

області. 
 
Інша додаткова інформація: 
 

 З 2019р. по теперішній час є діючим членом Робочої групи при Міністерстві юстиції 
України з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства, яка створена Наказом 
Міністерства юстиції України від 23.09.2019р. №3550/07, 
 



 З 2019р. по теперішній час є діючим членом Комітету з питань банкрутства 
Національної Асоціації Адвокатів України.  
 З 2020р. по теперішній час є діючим членом (експертом) експертної групи проекту 
«Pravo-Justice» з питань дисциплінарної відповідальності арбітражних керуючих. 
 У сфері банкрутства працюю з 2005 року. У період 2005-2009р.р. -  працював 
помічником трьох арбітражних керуючих (приймав участь більш ніж у 200 провадженнях у 
справах про банкрутства, в якості представника або помічника арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). 

Ліцензію арбітражного керуючого було отримано 14 січня 2009 року. 
Ліцензію арбітражного керуючого було замінено на свідоцтво арбітражного керуючого, 

яке було отримано 04 липня 2013 року.  
З 14 січня 2009 року по теперішній час дія ліцензії та/або свідоцтва про право 

здійснення діяльності арбітражного керуючого не припинялась.   
За весь час дії ліцензії та/або свідоцтва арбітражного керуючого я виконував 

повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора) більш ніж у 180 справах про банкрутство. 
   В 2013р., 2015р., 2017р., 2019р., та в 2021р. мною було пройдено підвищення 
кваліфікації арбітражного керуючого шляхом участі у відповідних семінарах з питань 
банкрутства та відновлення платоспроможності боржника, за результатами яких було 
успішно складено заліки. 

Я приймаю дуже активну участь у розвитку та підтриманні професійної діяльності та 
спільноти арбітражних керуючих, в тому числі шляхом участі в різноманітних заходах 
(семінарах, круглих столах, конференціях, робочих групах та інше). 
 Починаючи з 2014 року по теперішній час я викладаю на курсах підвищення 
кваліфікації арбітражних керуючих та курсах підготовки осіб, які виявили бажання стати 
арбітражними керуючими, які проходять у Центрі Консалтингу Дніпропетровського 
університету імені Альфреда Нобеля. Також починаючи з 2014р. по теперішній час я є 
постійним членом екзаменаційної комісії по проведенню заліків за результатами 
проходження вищезазначених курсів підвищення кваліфікації арбітражних керуючих та 
курсів підготовки осіб, які виявили бажання стати арбітражними керуючими.    
 Влітку 2018 року Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській 
області мені було оголошено подяку за багаторічну та плідну співпрацю, активну участь у 
заходах направлених на відновлення платоспроможності підприємств щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство. 
 
  
 
 
 
 
  
 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 У листопаді 2019 року було проведено Установчий з’їзд арбітражних керуючих 
України, на котрому я мав честь бути обраним до складу Дисциплінарної комісії арбітражних 
керуючих каденції 2019-2021р.р. 
 
 Результати роботи Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, каденції 2019-
2021р.р., були оцінені професійною спільнотою арбітражних керуючих на дуже високому 
рівні (принаймні на сьогодні відсутні будь які висловлені зауваження, претензії, критика 
тощо), доказом чого також є сама мінімальна кількість оскаржень рішень Дисциплінарної 
комісії в порівнянні зі всіма попередніми каденціями Дисциплінарних комісій.    
 
 Висуваючи повторно свою кандидатуру на посаду члена Дисциплінарної комісії 
арбітражних керуючих, я маю на меті ще більше зміцнити довіру колег до Дисциплінарної 
комісії як до справедливого та неупередженого органу, а не як до карального.  
 
 Кожний арбітражний керуючий, якого буде запрошено до участі у Дисциплінарній 
комісії, має бути впевнений, що його доводи та пояснення будуть детально вивчено,  
проаналізовано та оцінено не тільки на предмет теоретичної та нормативної складової, а й з 
боку практичного застосування, в результаті чого комісією будуть прийматися 
аргументовані, неупереджені та справедливі рішення.  
 
 Також будучи діючим членом Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, я маю 
намір продовжувати активну роботу по вдосконаленню роботи комісії, шляхом участі у ряді 
експертних та робочих груп, а також пропонувати необхідні зміни та діючого законодавства 
України. Вважаю, що таку роботу більш ефективно може виконувати саме діючий член 
Дисциплінарної комісії, як першоджерело практичної обізнаності проблемних та нагальних 
питань щодо функціонування та роботи комісії.      
 
 
З повагою, 
 
19 листопада 2021 року                          Ткаченко Д.В. 
 
 


