
 

 

 

 

 МАРЧЕНКО 
ЄВГЕНІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 
03.12.1979 року народження, 
 
 
 
 
Адвокат,  
арбітражний керуючий 

Установчому З`їзду арбітражних керуючих України  
 

Прошу розглянути мою кандидатуру для обрання на виборну посаду Голови Ревізійної комісії саморегулівної 

організації арбітражних керуючих України.  

 

Для цього надаю про себе наступні відомості: 

 

Освіта - вища. У 2002 році закінчив Київський національний економічний університет. Спеціальність - 

"Правознавство", кваліфікація - "Юрист". Диплом спеціаліста з відзнакою. 

 

Професійна діяльність: 

 

Діяльність арбітражного керуючого з 2005р. по даний час. 

  

Основні досягнення: 

 Розробка у 2018р. єдиної конкурсної пропозиції, пов'язаної із запровадженням процедури досудової 

санації, для участі у конкурсі ФДМУ на заміщення посади генерального директора АТ "Науково-дослідний та 

проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів "Механобрчормет" (м. Кривий Ріг). 

При виконанні повноважень ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "Український готельний 

менеджмент" (м. Дніпро) у 2017р. - через ефективну процедуру здійснення пошуку майна було виявлено 

земельну ділянку площею 0,4 Га у м. Дніпро та відновлено документи, на підставі яких за боржником виникло 

право власності; здійснено державну реєстрацію земельної ділянки шляхом внесення відомостей до реєстру 

речових прав, здійснено інвентаризацію, оцінку та включено об'єкт до ліквідаційної маси з метою його 

реалізації. Взяття участі у процедурі виконавчого провадження щодо зобов'язання боржника передачі Державі 

в особі ФДМУ Дніпропетровського військового шпиталю. 



 

 

 При виконанні повноважень ліквідатора у справі про банкрутство ВАТ "Регом" (м. Кривий Ріг) у 2016 

році здійснено заходи з інвентаризації та обстеження захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ) у 

кількості 7 одиниць, укладення з Регіональним відділенням ФДМУ у Дніпропетровській області договору про 

зняття зазначених споруд з балансу боржника та передачу їх іншому балансоутримувачу. Здійснено науково-

технічне опрацювання архівної документації боржника та забезпечено прийняття її на постійне зберігання 

комунальною архівною установою. 

 При виконанні повноважень голови ліквідаційної комісії ПАТ "Криворіжжитлобуд" (м. Кривий Ріг) у 

2015р. забезпечено повернення дебіторської заборгованості ПАТ "АрселорМітталлКривий Ріг". 

При виконанні повноважень голови ліквідаційної комісії, а в подальшому ліквідатора у справі про банкрутство 

ПАТ "Інгулецька спецекскавація" (м. Кривий Ріг) у 2012р. вжито комплекс управлінських заходів щодо 

вивільнення працівників шляхом застосування процедури переведення на інше підприємство - ПАТ 

"Криворіжіндустрбуд", з метою недопущення зростання заборгованості із заробітної плати; здійснено заходів 

щодо документального підтвердження заборгованості перед працівниками, що виникають із трудових 

правовідносин; в умовах постійного контролю з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та 

правоохоронних органів розроблено план реалізації майна боржника, що забезпечив погашення 

заборгованості перед працівниками у повному обсязі в сумі понад один мільйон гривень. 

  

Участь у самоврядуванні арбітражних керуючих: з 2019 року входжу до складу робочої групи 

Координаційної ради зі створення Саморегулівної організації арбітражних керуючих. 

  

Індивідуальна адвокатська діяльність з 2012 року по даний час 

  

Участь у адвокатському самоврядуванні: у 2017 році обраний на посаду Секретаря Ревізійної комісії 

адвокатів Дніпропетровської області строком на 5 років. 

  

Державна служба: 

У 2003-2004 роках займав посаду заступника начальника управління - начальника відділу державної 

виконавчої служби Софіївського районного управління юстиції Дніпропетровської області. 

  

Наукова та викладацька діяльність: 

З 2016 року і по даний час є партнером Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) як викладач-практик 

на курсах підвищення кваліфікації арбітражних керуючих та підготовки арбітражних керуючих. 

Неодноразово виступав спікером на спеціалізованих юридичних семінарах і конференціях 

регіонального та загальнонаціонального рівня для керівників, бухгалтерів та юристів з питань безпеки бізнесу, 

захисту прав підприємств, банкрутства. 

Маю заохочення та подяки від Ради адвокатів Дніпропетровської області та голови Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації. 



 

 

Автор наукової статті "Конкурсні вимоги у справі про банкрутство. Новели та прогалини" /Застосування 

норм Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей / За загальною редакцією д.ю.н., судді 

Верховного Суду С.В. Жукова. К.: Алерта, 2019/. 

  

Участь у міжнародних проектах професійного розвитку: 

Учасник ІІІ сотні програми "Адвокат майбутнього" - партнерської ініціативи українських правничих громадських 

організацій за підтримки міжнародних донорів: Канадської асоціації юристів у рамках проекту "Доступна та 

якісна правова допомога в Україні", що виконувався Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду 

Канади та Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні. 

  

Участь у міжнародних проектах реформування правосуддя в Україні 

Експерт проекту Європейського Союзу Justice Cooperation International project: Support to Justice-related Reforms 

in Ukraine - PRAVO-JUSTICE - BANKRUPTCY REFORM. 

  

Громадська діяльність: 

Член Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України". З 2017 по 2019 рік займав посаду 

члена Ради регіонального відділення у Дніпропетровській області. 

На сьогодні є членом Дніпропетровської Регіональної ради з питань реформування правосуддя, створеної за 

участі Проекту ЄС "PRAVO-JUSTICE". 

 

Метою обрання на посаду є бажання активної участі у розбудові незалежної професійної організації 

арбітражних керуючих завдяки значному досвіду здійснення діяльності та застосування знань та навичок, 

пов’язаних із здійсненням контролю фінансово-господарської діяльності професійної організації.  

 

З повагою, 

  

Арбітражний керуючий                                                                                                              Є.В. Марченко 

 

 

  

 
 


