
Управління державної виконавчої Управління державної виконавчої 
служби Головного територіального служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській управління юстиції у Чернігівській 

областіобласті

Фізичні та юридичні особи матимуть право вибору на звернення 
з виконавчим документом до державного або 

до приватного виконавця

         З 05.01.2017 на виконання вимог Законів України 
«Про органи та осіб, які здійснюють  примусове 

виконання судових рішень та рішень інших органів»
 та «Про виконавче провадження» в Україні 

запроваджено інститут приватних виконавців та 
створено змішану систему виконання рішень 

державними і приватними виконавцями

                

Фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору 
приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до 

Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням 
суми стягнення та місця виконання рішення

Інформація про приватних виконавців виконавчого
 округу та реквізити їхніх офісів розміщуються у всіх 

судах та в органах державної виконавчої служби, 
розташованих у межах відповідного 

виконавчого округу

Доступ до інформації Єдиного реєстру приватних виконавців України 
є безоплатним, здійснюється цілодобово і без обмежень

 на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України



дату рішення 
кваліфікаційної 

комісії приватних 
виконавців про 

надання права на 
здійснення 
діяльності
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адміністративних судів та Європейського суду з прав людини

за якими боржником є юридична особа, примусова
 реалізація майна якої заборонена відповідно до закону або 

за якими стягувачами є держава, державні органи

Управління Управління державної державної виконавчої виконавчої 
служби Головного територіального служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській управління юстиції у Чернігівській 

областіобласті

про відібрання і передання дитини, встановлення побачення 
з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною

за якими боржником є держава, державні органи, 
Національний банк України, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні 
підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка 
держави у статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків, 

та/або які фінансуються виключно за кошти державного 
або місцевого бюджету

які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи 
комунальної власності

про виселення та вселення фізичних осіб та рішень, за якими 
боржниками є діти або фізичні особи, які визнані 

недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена

про конфіскацію майна та рішень, виконання яких віднесено до 
повноважень органів, які не є органами примусового виконання

      Контроль за діяльністю приватних виконавців       
здійснюватиме Міністерство юстиції  України 

та Рада приватних виконавців України


