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Дата та місце народження:  
31 травня 1980 року, м. Київ. 

Вік: 39 років. 

Громадянство: українець 

Сімейний стан: одружений 

Адреса проживання: м. Київ 

Адреса поштова: 01030, м. Київ-30, а/с 113 

Контактний телефон: (068) 006-90-00,  

e-mail: villi00070@gmail.com 

Відомості про судимість: судимість відсутня. 

 

Освіта: 

 

- 1997 рік - загальноосвітня середня школа м. Києва №219, атестат з відзнакою. 

- 1997 рік - Національна академія Служби безпеки України, факультет №1, спеціальність 

«Правознавство». 

- 2001 – 2003 - Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність 

«Правознавство», кваліфікація «Юрист». 

- 2010 – 2013 - Національна академія державного управління при Президентові України, 

факультет «Публічного адміністрування», спеціальність «Державне управління», 

кваліфікаційний рівень – магістр. 

 

Додаткова освіта (тренінги, конференції, семінари): 

 

- 2008 рік – Програма підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 

санацією, ліквідаторів), Івано-Франківське державне підприємство «Економіко-правничий центр 

з питань банкрутства», Свідоцтво №ІФ 0427 АК. 

- 07.05.2008  - отримав ліцензію Державного департаменту з питань банкрутства на право 

здійснення діяльності арбітражного керуючого (серія АВ№397150). 

- 04-06.12.2008  -  Курс науково – практичного семінару: «Практика застосування та 

тенденції розвитку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом», Свідоцтво №67. 

- 04-06.06.2009 - Курс міжобласного науково-практичного семінару на тему: «Практика 

застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом», Свідоцтво №50. 

- 18-21.02.2010  - Конференція «Десять років дії Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Результати та перспективи», 

Свідоцтво №55. 

- 9-12.06.2010 - Всеукраинский семинар по вопросам банкротства, Сертификат об участии. 

- 24.06.2011 - Тренінг для арбітражних керуючих та інших фахівців з питань банкрутства, 

Сертифікат.  



- 09.02.2012 - Міжнародна конференція регулювання діяльності арбітражних керуючих: 

Досягнення та перспективи, Свідоцтво. 

- 12-15.07.2012 -  Конференція на тему: «Практичне застосування Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в новій редакції», 

Сертифікат.  

- 20.12.2013 - участь у семінарі «Судова практика та правові позиції щодо застосування 

нового законодавства в Україні про банкрутство», сертифікат. 

- 26.06.2014 - участь у семінарі «Судова практика та правові позиції Вищого 

господарського суду України у справах про банкрутство», сертифікат. 

- 02.11.2018 – участь у правовому практикумі Правові позиції Верховного Суду у справах 

щодо земельних відносин та справи про банкрутство. 

- 19.11.2018 – учать у 7-годинному спеціалізованому практикумі від ЛІГА:ЗАКОН Новий 

Кодекс з процедур банкрутства. 

 

Досвід роботи у сфері адвокатської діяльності: 

 

Отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ЧН №000699 від 

19.04.2019 року. 

З 07.05.2019 року Керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Системні рішення». 

 

Досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника:  

 

Досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом складає більше 11 років. 

 

З 2008 року виконую обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора) на державних та недержавних підприємствах.  

Ліцензію Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки 

України на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора) серії АВ №397150 отримав 07.05.2008.  

30 січня 2013 року отримав Свідоцтво Міністерства юстиції України про право 

здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 

ліквідатора) №13.   

 

Зокрема, серед підприємств державної форми власності, де виконував обов’язки 

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

зазначити: 

1. Відкрите акціонерне товариство «Білоцерківагротех» (частка державної власності 

у статутному капіталі 100%), повноваження розпорядника майна, справа №Б14/406-07/11. 

2. Відкрите акціонерне товариство «Білоцерківсільмаш» (частка державної власності 

у статутному капіталі 33,483%), повноваження розпорядника майна, справа № Б3/268-08. 

3. ДП НАК «Надра України» «Горліврозвідка», (частка державної власності у 

статутному капіталі 100%), повноваження керуючого санацією, справа №27/231б. 

4. ДП ДАК «Хліб України» Черняхівський комбінат хлібопродуктів» (частка 

державної власності у статутному капіталі 100%), повноваження розпорядника майна та 

керуючого санацією, справа №1/163-б. 

5. Державне підприємство «Чернівецьке об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної 

промисловості» (частка державної власності у статутному капіталі 100%), повноваження 

розпорядника майна, справа №3/380-295/б. 

6. Державне підприємство «Юрковецький спиртовий завод» (частка державної 

власності у статутному капіталі 100%), повноваження розпорядника майна, справа №10/189-09. 

7. Державне підприємство «Гайсинський спиртовий завод» (частка державної 

власності у статутному капіталі 100%), повноваження розпорядника майна, справа №10/83-10. 



8. Відкрите акціонерне товариство «Конотопський ремонтно-механічний завод» 

(частка державної власності у статутному капіталі 78,0%), виконував повноваження керуючого 

санацією, справа №6/108-05. 

9. Державне підприємство «Київський державний завод «Буревісник» (частка 

державної власності у статутному капіталі 100%), повноваження розпорядника майна, справа 

№15/175-б. 

10. Відкрите акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат» (частка 

державної власності у статутному капіталі 76,76%), повноваження ліквідатора та керуючого 

санацією, справа № 5/31-Б-09. 

11. Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України 

«Тальнівський комбінат хлібопродуктів» (частка державної власності у статутному капіталі 

100%), повноваження розпорядника майна, справа №17/04-05-10-01-14-05-08/4129. 

12. ПАТ «Одеська ТЕЦ» (частка державної власності у статутному капіталі 100%), 

повноваження керуючого санацією, справа №17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010. 

13. Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство» (частка 

державної власності у статутному капіталі 100%), повноваження керуючого санацією, справа 

№17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080. 

14. Відкрите акціонерне товариство «Черкаський завод телеграфної апаратури» 

(частка держаної власності у статутному капіталі 25,01%), повноваження ліквідатора, справа 

№18-10-14-01/2759.  

15. Державне акціонерна компанія «Хліб України» (частка державної власності у 

статутному капіталі 100%), повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, справа 

№46/528-б. 

16. Державне підприємство «Чорноморський» (частка державної власності у 

статутному капіталі 100%), повноваження керуючого санацією, справа № 24-7/210-05-8241. 

17. Державне підприємство «Кучурганське» (частка державної власності у 

статутному капіталі 100%), повноваження ліквідатора, справа №2/268-06-9025.  

18. Державне підприємство «Національна кінематека України» (частка державної 

власності у статутному капіталі 100%), повноваження керуючого санацією, справа 

№910/21182/15. 

 

 

До підприємств недержавної форми власності належать: 

 

Розпорядник майна у справах про банкрутство: 

1. ЗАТ «Міжнародна агропромислова корпорація», справа №15/457-б-43/406. 

2. ТОВ «Карія Тур Юкрейн», справа №15/123-б. 

3. ТОВ «Мармуровий палац», справа №50/209-б. 

4. КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», справа №43/172. 

5. ЗАТ «Будсоцсервіс», справа № Б19/216-10. 

6. ТОВ «Пан Маркет», справа №05/14/2187. 

7. ТОВ «Міжнародний центр торгівлі», справа №910/19222/13. 

8. ТОВ «Техно-Пром», справа №910/651/15-г. 

9. ТОВ «Міськбудтранс експлуатація», справа №910/4935/15-г. 

10. ТОВ «НЕТ-ТЕХНОЛОДЖИ», справа №911/5213/15. 

11. ПП «Агротех-2», справа №910/23299/16. 

 

Керуючий санацією  у справах про банкрутство: 

 

1. ПрАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція», справа №Б8/180-10. 

2. ПАТ «Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат «Біличі», справа №Б8/022-12. 

3. ТОВ «Гранит К», справа №1-7/158-09-3124. 
 

 



Ліквідатор  у справах про банкрутство: 

1. СПД – ФО Гриненко Ю.А., справа № Б13/121-10. 

2. ЗАТ «Міжнародна агропромислова корпорація», справа №15/457-б-43/406. 

3. ТОВ «Карія Тур Юкрейн», справа №15/123-б. 

4. ТОВ «Мармуровий палац», справа №50/209-б. 

5. КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», справа №43/172. 

6. ЗАТ «Будсоцсервіс», справа № Б19/216-10. 

7. ЗАТ «АТЗП «Коростенський фарфор», справа №20/5007/703-Б/12. 

8. ФОП Камишанська Т.Г., справа №5023/5450/11. 

9. ТОВ «Юнайтед Білдерз», справа № 5011-44/8297-2012. 

10. ТОВ «Пан Маркет», справа №05/14/2187. 

11. ТОВ «Хорст», справа №910/13976/13. 

12. ТОВ «Техно-Пром», справа №910/651/15-г. 

13. ТОВ «Міськбудтранс експлуатація», справа №910/4935/15-г. 

14. ВАТ «Київхімволокно», справа №910/18271/16. 

15. ПрАТ «Київмлин», справа №910/3777/17 

 

За період своєї діяльності, арбітражним керуючим Лахненко Є.М. із стану 

неплатоспроможності, шляхом укладання мирової угоди, виведено наступні підприємства: 

1. Відкрите акціонерне товариство «Конотопський ремонтно-механічний завод» (частка 

державної власності у статутному капіталі 78,0%), виконував повноваження керуючого санацією, 

справа №6/108-05. 

2. ПАТ «Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат «Біличі», виконував 

повноваження керуючого санацією, справа №Б8/022-12. 

3. ВАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури», виконував повноваження ліквідатора, 

справа №18-10-14-01/2759. 

 

За час здійснення арбітражним керуючим Лахненко Є.М. повноважень розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора на зазначених вище підприємствах здійснено погашення  

заборгованості по заробітній платі, а саме (зазначено у відсотковому співвідношенні): 

 

1. ЗАТ «Будсоцсервіс» - 1 черша – 100%, 2 черга – 3,6%; 

2. КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» - 1 черга – 100%, 2 черга –  

20,0%; 

3. ДП «Гайсинський спиртовий завод» - 100%; 

4. ПАТ «Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат «Біличі» - 100%; 

5. ВАТ «Конотопський ремонтно-механічний завод» - 100%; 

6. ПрАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» - 100%; 

7. ТОВ «Юнайтед Білдерз» - 80%; 

8. ДП «Національна кінематека України» – 100%; 

9. ДСК «ЧМП» - 100%; 

10. ВАТ «Київхімволокно» - 100%; 

11. ПрАТ «Київмлин» - 100%. 

 

Підвищення кваліфікації: 

 

01.11.2013 року пройшов курси підвищення кваліфікації  арбітражного керуючого у 

Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції 

України, отримав Свідоцтво №10 про підвищення кваліфікації від 01.11.2013. 

05.12.2015 року підвищив кваліфікацію арбітражного керуючого у Центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України. 



02 лютого 2018 року підвищив кваліфікацію шляхом участі в семінарі з питань 

банкрутства та успішного складання заліку у Приватному вищому навчальному закладі 

«Університет сучасних знань». 

 

Рівень кваліфікації: 

 

28.10.2014 року відповідно до пункту 10.6 розділу 10 глави ІІ Регламенту роботи Комісії 

(з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим, що утворюється при Міністерстві 

юстиції України), затвердженого протоколом зазначеної Комісії від 04.07.2013 №1, прийнято 

рішення про присвоєння арбітражному керуючому Лахненку Є.М. V рівня кваліфікації. 

 

Участь у саморегулівних організаціях арбітражних керуючих: 

 

З 2010 року по теперішній час – Заступник Голови Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація антикризового менеджменту». 

З 15.07.2015 року по теперішній час – президент Громадської організації «Системні 

рішення». Офіси зазначених вище організацій розташовані у всіх областях України. 

 

Інше: 

З 24.11.2016 року засновник Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична 

компанія «Системні рішення». 

Професійна діяльність арбітражного керуючого застрахована (Договір №ВВ-001-

ОО/19/КВ4/ від 09.01.2019). 

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 26.06.2013 за №1266/5 «Про 

персональний склад Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, 

керуючих санацією, ліквідаторів)» Лахненко Є.М. є членом Кваліфікаційної комісії арбітражних 

керуючих.    

Також, Лахненко Є.М. отримано дозвіл Головного управління СБУ в м. Києві та 

Київської області на допуск до державної таємниці підприємств (відповідно до Розпорядження 

№101Д/дск/у від 10.07.2014 року). 

 

Вміння та навики: 

Професіоналізм, відповідальність, уважність, цілеспрямованість, творчий потенціал, 

організаторські та керівні здібності, здатність швидко засвоювати нові знання, володію 

особистими морально-діловими якостями,  навички стратегічного планування, маю практичний 

досвід організації та оптимізації робочих процесів, ініціативний, творчо підходжу до вирішення 

справи будь-якої важкості, вільне орієнтування в законодавчій базі, здатність до формування і 

обґрунтованого доказу своєї точки зору по спірних питаннях та інше. 

 

 


