
« ж ш ш к

тттжтчтіш
<mmsuc<smM<B)[js> і^У ш т т т Ш ш вш щ

^шшшш/тж/жш ш ш жжж/ш ш ^ж/жш жж//ш жт ш ш ш жт ш ш ж/ж/ш т т ш т >жш /.т ш <жт жжж/жт ш їт ш ш т жш ж<ш т ш т <ш т ш жжш т жт ш /жл

С відоцт во про право на здійснення діяльност і арбіт раж ного керуючого  
(розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора)

№ 658 від 22.03.2013 року,
вул. Бориса Чичибабіна б. 2, офіс 114-А, м. Харків, 61022 

моб.тел. (050) 405-77-07, e-mail: svdc@ukr.net
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22.02.2022 №01-23/68

Раді арбітражних керуючих Харківської області

Арбітражного керуючого 
Ткаченка Олександра Анатолійовича

Заява про висування кандидата
на посаду члена Ради арбітражних керуючих Харківської області

Я, арбітражний керуючий, Ткаченко Олександр Анатолійович, свідоцтво про право на 
здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, 
ліквідатора) № 658 від 22.03.2013 року, висуваю свою кандидатуру на посаду члена Ради 
арбітражних керуючих Харківської області.

Ihmаток:

1. Автобіографія
2. Мотиваційний лист.

Арбітражний ке О. А. Ткаченко

mailto:svdc@ukr.net


Арбітражний керуючий 
Ткаченко Олександр Анатолійович

вул. Бориса Чичибабіна б. 2, офіс 114-А, м. Харків, 61022 
тел. +38 (050) 405-77-07 

e-mail: svdc@ukr.net

АВТОБІОГРАФІЯ

Народився 03 червня 1981 року в м. Сусуман, Магаданської області, Росія.
У липні 1998 року закінчив Козацьку середню школу, Бериславського району, Херсонської 

області та отримав атестат про повну середню освіту. •
У серпні 1998 року вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава 

Мудрого на факультет № 4 «юстиція», яку закінчив у липні 2006 року, отримавши диплом про повну 
ищу освіту за спеціальністю правознавство, та здобув кваліфікацію юриста.

Арбітражний керуючий Ткаченко О.А. має досвід роботи арбітражним керуючим - 13 
(тринадцять) років, що підтверджується ліцензією про право на здійснення діяльності арбітражного 
еруючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) Ткаченка О.А. серії АВ № 498990 
ід 17.11.2009 року та свідоцтвом про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого 

(розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) Ткаченка О.А. № 658 від 22.03.2013 року.
На підставі наказу Міністерства юстиції України від 18.03.2013 №457/5 зазначена ліцензія 

замінена на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника 
майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 658 від 22.03.2013;

Відповідно до пункту 5 Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим 
(розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам), затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 22.01.2013 № 145/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 
174/22706, питання про присвоєння арбітражному керуючому другого - п'ятого рівнів кваліфікації 
вирішується Комісією з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим, що утворюється при 
Міністерстві юстиції України (далі - Комісія).

28.10.2014 відповідно до пункту 10.6 розділу 10 глави II Регламенту роботи Комісії, 
затвердженого протоколом Комісії від 04.07.2013 № 1, Комісією було прийнято рішення про присвоєння 
арбітражному керуючому Ткаченку О.А. V рівня кваліфікації.

Маю стаж роботи 18 (вісімнадцять) років, в тому числі на керівних посадах, а саме:

• 3 01 березня 2004 по 01 травня 2007 працював у товаристві з обмеженою відповідальністю 
«Млєко» на посаді юриста у відділі правового забезпечення.

(Дистриб’ютор товарів промислового призначення) (місто Харків, код 
ЄДРПОУ 31236470)

• 3 01 травня 2007 по 30 листопада 2008 працював у товаристві з обмеженою відповідальністю 
«Компанія МЛК» на посаді начальника відділу правого забезпечення.

(Дистриб’ютор товарів промислового призначення) (місто Харків, код 
ЄДРПОУ 34470900)

• За сумісництвом, з 29 листопада 2005 по 01 серпня 2012 працював у товаристві з обмеженою 
відповідальністю «СВД Консалтінг» на посаді директора.

(Юридична консалтингова компанія. Надання юридичних та бухгалтерських 
послуг) (місто Харків, код ЄДРПОУ 33897709)

• 3 01 грудня 2008 по 04 листопада 2015 працював у товаристві з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Факторинг-Груп» на посаді директора.

(Фінансова компанія. Види фінансових послуг: факторинг; надання
поручительств; надання гарантій; фінансовий лізинг; надання фінансових 
кредитів за рахунок власних коштів) (місто Харків, код ЄДРПОУ 35604298)

• 3 04 листопада 2015 по 31 травня 2018 працював у публічному акціонерному товаристві 
«БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» на посаді заступника начальника юридичного відділу.

(Відповідно до постанови Правління Національного банку України від
04.12.2014 р. №781 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
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ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 
виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято 
рішення від 05.12.2014р. №142 «Про початок процедури ліквідації А Т  «БАНК 
ЗОЛОТІ ВОРОТА» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію 
банку») (місто Харків, код ЄДРПОУ 20015529)

• За сумісництвом, з 18 квітня 2016 по 16 червня 2016 працював у публічному акціонерному 
товаристві БАНК «МЕРКУРІЙ» < на посаді провідного юрисконсульта відділу безпеки та 
правової підтримки.

(Відповідно до постанови Правління Національного банку України від
10.06.2014 №  340 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНК «МЕРКУРІЙ» 
виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято 
рішення №  47 від 12.06.2014 «Про початок процедури ліквідації А Т  «БАНК 
«МЕРКУРІЙ» та призначення уповноваженої особи Фонду» в А Т  БАНК  
«МЕРКУРІЙ») (місто Харків, код ЄДРПОУ 14360386)

• За сумісництвом, з 23 травня 2016 по 31 травня 2018 працював у публічному акціонерному 
товаристві «РЕАЛ БАНК» на посаді начальника юридичного відділу.

(Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28 
лютого 2014 №  109 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» виконавчою 
дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від
28.02.2014 № 1 0  «Про початок процедури ліквідації ПАТ «РЕАЛ БАНК» та 
призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку») (місто Харків, 
код ЄДРПОУ 14360721)

» 3 06 липня 2018 по 16 листопада 2018 працював у товаристві з обмеженою відповідальністю 
«Юридична компанія «Фінекс-Право» на посаді юрисконсульта.

(Надання юридичних послуг) (місто Харків, код ЄДРПОУ 32759634)
«331  жовтня 2009 року по цей час - арбітражний керуючий.

Підвищення кваліфікації:

11 липня 2008 року в Українському інституті розвитку фондового ринку, Київського 
національного економічного університету, пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації з 
фінансового моніторингу учасників фондового ринку України (фінансові компанії) та склав 
кваліфікаційний іспит, про що отримав відповідне свідоцтво;

12 грудня 2008 року в Українському інституті розвитку фондового ринку, Київського 
національного економічного університету, закінчив курс за програмою підвищення кваліфікації 
керівників фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у т.ч. на 
умовах фінансового кредиту за власні кошти, фінансового лізингу, факторингу, гарантій, 
поручительств, переказу коштів, обміну валют, а також інших кредитних установ, про що склав іспит 
на. відповідність знань професійним вимогам та отримав кваліфікаційне посвідчення (Свідоцтво);

31 жовтня 2009 року в Державному підприємстві «Економіко-правовий центр з питань 
банкрутства» (м. Харків) пройшов навчання і склав іспит за програмою підготовки арбітражних 
керуючих, після чого в Державному департаменті з питань банкрутства Міністерства економіки 
України отримав Ліцензію (серія АВ № 498990 від 17.11.2009 р.) про право здійснення діяльності 
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

На підставі наказу Міністерства юстиції України від 18.03.2013 №457/5 зазначена ліцензія 
замінена на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника 
майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 658 від 22.03.2013;

Протоколом Комісії № 1 з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим від 04.07.2013, 
створеної при Міністерстві юстиції України, прийнято рішення про присвоєння мені як арбітражному 
керуючому V (вищого) рівня кваліфікації.

16 березня 2012 року в навчально-методичному центрі Держфінмоніторингу України, 
Державної служби фінансового моніторингу України, пройшов навчання за програмою підвищення 
кваліфікації працівників (фахівців), відповідальних за проведення фінансового моніторингу (фінансової 
компанії), про що отримав відповідне свідоцтво;

28 січня 2012 року січня прийняв участь у семінарі за тематикою «Особливості проведення 
процедури банкрутства державного підприємства та підприємств, у статутному фонді яких частка 
державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків, новітні підходи щодо відновлення їх 
платоспроможності», який було проведено ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з питань 
платоспроможності та банкрутства», про що отримав відповідний сертифікат;



13 грудня 2014 року у Національному юридичному університеті України імені Ярослава 
Мудрого пройшов курси підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, 
керуючих санацією, ліквідаторів), про що отримав відповідне свідоцтво;

23 квітня 2016 року у Національному юридичному університеті України імені Ярослава 
Мудрого пройшов курси підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, 
керуючих санацією, ліквідаторів), про що отримав відповідне свідоцтво;

24 березня 2018 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 
пройшов курси підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
Санацією, ліквідаторів), про що отримав відповідне свідоцтво.

21 листопада 2020 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 
пройшов курси підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів), про що отримав відповідне свідоцтво.

Арбітражний керу О.А. Ткаченко



Мотиваційний лист кандидата
на посаду члена Ради арбітражних керуючих Харківської області

Арбітражного керуючого 
Ткаченка Олександра Анатолійовича

Я, арбітражний керуючий, Ткаченко Олександр Анатолійович, здійснюю діяльність 
арбітражного керуючого З 31 жовтня 2009 року та виконував повноваження керуючого 
розпорядника майна, ліквідатора, керуючого реструктуризацією, розпорядника майна в процедурі 
санації, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією майна боржника у справах про 
банкрутство та про неплатоспроможність, які були порушені господарськими судами.

При здійсненні діяльності арбітражного керуючого приймав участь у процедурах банкрутства 
більш ніж десять державних підприємств.

З 2020 року виконую повноваження члена Ради арбітражних керуючих Харківської області, та за 
цей час у мене сформувалась стала позиція щодо необхідності розвитку професії арбітражного 
керуючого, а також необхідності співпраці між членами спільноти, спільного напрацювання алгоритмів 
захисту незалежності та вирішення проблемних питань, які виникають під час здійснення повноважень.

При цьому консолідація зусиль та співпраця всієї спільноти арбітражних керуючих, в тому 
рахунку і на регіональному рівні, сприятиме створенню та акумулюванню інтелектуального капіталу, як 
сукупності інформації, знань, накопиченого досвіду, практичних навичок арбітражних керуючих, що є 
необхідним для досягнення нашої спільної мети, розвитку професії та підвищення гарантій 
незалежності.

Вважаю, що мій професійний досвід, знання, особисті якості та практичні навички виконання 
повноважень арбітражного керуючого, а також досвід вирішення нестандартних ситуацій, які виникають 
під час виконання повноважень у справах про банкрутство, сприятимуть досягненню спільної мети, 
вирішенню спільних проблемних питань арбітражних керуючих та допомагатимуть розвитку спільноти 
арбітражних керуючих Харківської області.

Арбітражний керу О.А. Ткаченко


