
 Раді арбітражних керуючих Харківської області  

 radaakkho@gmail.com  

 

Арбітражного керуючого  

Чипиженка Євгена Віталійовича 

Свідоцтво про право на здійснення 

 діяльності арбітражного керуючого №523 від 21.03.2013 р. 

вул.Римарська,18, м. Харків, 61057 

Тел.: 050-534-77-33 

e-mail: esdelika2@gmail.com 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 Я, арбітражний керуючий Чипиженко Є.В., висуваю свою кандидатуру на посаду 

члена Ради арбітражних керуючих Харківської області. 

 Автобіографія та мотиваційний лист додаються.  

 

 

 

 

19.02.2022 р.        Євген ЧИПИЖЕНКО 

 
(підписано КЕП) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОБІОГРАФІЯ 

 Чипиженка Євгена Віталійовича, 

кандидата в члени Ради арбітражних керуючих Харківської області 

Дата і місце народження: народився 18  березня 1978 року у м. Харків. 

              

Освіта: 2000 р. - з відзнакою закінчив Інститут економіки та права ХДПУ ім. Г.С. 

Сковороди, за спеціальністю «правознавство», отримав кваліфікацію спеціаліста юриста. 

Досвід роботи: 

З 2000 по 2002 р. юрист, провідний юрист ТОВ «Юридична міжнародна служба» 

(м. Харків).  

З 2002 року до цього часу безперервно здійснюю діяльність арбітражного керуючо-

го (Ліцензії арбітражного керуючого №419260 від 25.10.2002 р., № 271507 від 09.11.2005 

р. до 08.11.2010 р., № 547869  від 09.11.2010 р. Свідоцтво про право на здійснення діяль-

ності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) 

№523, видане Міністерством юстиції України 21.03.2013 р.) 

Приймав участь у більш, ніж 40 справах про банкрутство підприємств різних форм 

власності у якості розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого рест-

руктуризацією, керуючого реалізацією.  

Маю 5 (п’ятий) рівень кваліфікації. 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1204, видане 09.06.2004 

р. Харківською обласною КДКА.У якості юрисконсульта та адвоката маю багаторічний 

досвід успішного  правового захисту у господарських (стягнення заборгованості, визнання 

угод недійсними та ін.), адміністративних (податкові спори) та інших справах.       

Маю публікації у спеціальних виданнях: «Податки та бухгалтерський облік», «Біз-

нес», «Юридична практика», «Економіка та право», borgexpert.com. 

07.02.2020 р. Установчим з’їздом арбітражних керуючих Харківської області обра-

но членом Ради арбітражних керуючих Харківської області. 

 

 

 

 

19.02.2022 р.        Євген ЧИПИЖЕНКО 

 
(підписано КЕП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Чипиженка Євгена Віталійовича, 

кандидата в члени Ради арбітражних керуючих Харківської області 

 

Створення більше двох років тому Національної асоціації арбітражних керуючих 

України об’єднало членів професійної спільноти з метою реалізації завдань самовряду-

вання, розбудови незалежності та підвищення статусу професії арбітражного керуючого. 

Важливим самостійним кроком на цьому шляху є створення регіональних Рад, та, 

зокрема, Ради арбітражних керуючих Харківської області. 

Здійснюючи діяльність арбітражного керуючого майже 20 років та будучи членом 

Ради арбітражних керуючих Харківської області маю сформовану позицію щодо необхід-

ності розвитку та вдосконалення конкурсного процесу, а також подальшого розвитку регі-

ональної Ради як органу професійного самоврядування.  

Головними завданнями Ради арбітражних керуючих Харківської області наступно-

го скликання вважаю: 

- розробку самостійної стратегії діяльності Ради регіону, взаємодії з НААКу та 

іншими органами; 

- розподіл функціональних обов’язків та персональна звітність кожного члена 

Ради;  

- захист професійних прав арбітражних керуючих (у т.ч. шляхом участі у прове-

денні перевірок); 

- підвищення кваліфікації арбітражних керуючих шляхом проведення безкошто-

вних освітніх заходів; 

- формування загальнодоступної безкоштовної бази типових документів (запитів, 

клопотань, заяв і т.д.);  

- популяризація інституту банкрутства та підвищення статусу професії арбітраж-

ного керуючого (роз’яснювальна робота, підготовка методичних матеріалів, ле-

кції, взаємодія з органами адвокатського самоврядування, вищими навчальними 

заходами, органами надання БПД та ін.); 

- формування системи заохочення арбітражних керуючих; 

- консультативна та практична допомога арбітражним керуючим-початківцям; 

- узагальнення судової практики із проблемних питань застосування КУзПБ та 

пов’язаних нормативних актів. 

 

Маю обґрунтоване сподівання, що мій професійний досвід та практичні навички 

стануть у нагоді в роботі Раді арбітражних керуючих Харківської області та будуть корис-

ними для спільного вирішення питань професійної діяльності арбітражних керуючих Хар-

ківщини.    

 

 

                                                                                      З повагою,  

 

 

19.02.2022 р.        Євген ЧИПИЖЕНКО 

 
(підписано КЕП) 

 

 

 


