
Управління державної виконавчої служби Управління державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції Головного територіального управління юстиції 
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Приватні виконавці в УкраїніПриватні виконавці в Україні



який досяг 25 роківякий досяг 25 років

          Приватним виконавцем може бути          Приватним виконавцем може бути

громадянин Українигромадянин України

має вищу юридичну освіту має вищу юридичну освіту 
не не нижче другого рівнянижче другого рівня

володіє державною мовоюволодіє державною мовою

має стаж роботи у галузі має стаж роботи у галузі 
права не права не менше двох роківменше двох років

склав склав кваліфікаційний кваліфікаційний 
іспитіспит



Приватним виконавцем не може бути Приватним виконавцем не може бути особа, яка не       особа, яка не       
                        відповідає вимогам, а також:                      відповідає вимогам, а також:

визнана судом 
обмеженою 
у цивільній 

дієздатності або   
недієздатною

яка має не зняту 
або не погашену
в установленому 
законом порядку 

судимість

яка вчинила 
корупційне 

правопорушення 
або порушення, 

пов’язане з 
корупцією, - 

протягом трьох 
років з дня 
вчинення

 якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право 
на зайняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю або діяльністю арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яку позбавлено 

права на здійснення діяльності приватного виконавця, - протягом трьох років 
з дня прийняття відповідного рішення

звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, 
державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з 
притягненням до дисциплінарної відповідальності, - протягом трьох років з дня  

звільнення



  Основні особливості   Основні особливості діяльності приватного виконавцядіяльності приватного виконавця

Обов‘язкове Обов‘язкове 
страхування страхування 

відповідальностівідповідальності

Обмеження по Обмеження по 
категоріям категоріям 
виконавчих виконавчих 
документівдокументів Вимоги до Вимоги до 

приміщення, приміщення, 
зберігання документів зберігання документів 

виконавчого виконавчого 
провадженняпровадженняРахунки в 

державних банках

Можливість Можливість 
приватному приватному 

виконавцю мати виконавцю мати 
помічникапомічника

Підвищення Підвищення 
кваліфікації кожні 5 кваліфікації кожні 5 

роківроків
Контроль Контроль за роботоюза роботою
Міністерством Міністерством юстиції юстиції 

України та Радою України та Радою 
приватних виконавців приватних виконавців 

УкраїниУкраїни



Допуск до професії приватного виконавцяДопуск до професії приватного виконавця

Проходження навчання Проходження навчання 

Проходження стажування Проходження стажування 

Складання кваліфікаційного іспитуСкладання кваліфікаційного іспиту

Отримання посвідчення приваного виконавцяОтримання посвідчення приваного виконавця

Внесення до Єдиного реєстру Внесення до Єдиного реєстру 
приватних виконавцівприватних виконавців



Приватний виконавець не зможе виконувати Приватний виконавець не зможе виконувати рішення, рішення, за за 
якими боржниками єякими боржниками є

                                           державні державні органиоргани

   держава   держава

                 Національний банк України                 Національний банк України

               органи органи місцевого самоврядування, їх посадові особимісцевого самоврядування, їх посадові особи

         державні державні та комунальні підприємства, установи, організаціїта комунальні підприємства, установи, організації

                юридичні юридичні особи, частка держави у статутному капіталі особи, частка держави у статутному капіталі якихяких
        перевищує 25        перевищує 25%, %, та/або та/або які фінансуються виключно за які фінансуються виключно за коштикошти
                           державного або місцевого                            державного або місцевого бюджетубюджету

юридичні юридичні особи, примусова реалізація майна яких заборонена закономособи, примусова реалізація майна яких заборонена законом



Також приватний Також приватний виконавець не зможе виконавець не зможе 
виконувати виконувати рішення:рішення:

За якими стягувачами є держава, державні органи

Про конфіскацію майна

Про вселення і виселення фізичних осіб

Які передбачають вчинення дій щодо майна державної 
чи комунальної власності

За якими боржниками є неповнолітні особи або фізичні особи, 
які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена

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

Рішення адміністративних судів та Європейського суду з прав людини

Рішення, виконання яких віднесено до повноважень інших органів, 
які не є органами примусового виконання



Єдиний реєстр приватних виконавців містить такі Єдиний реєстр приватних виконавців містить такі 
відомостівідомості

дату рішення 
кваліфікаційної комісії 

приватних виконавців про 
надання права на 

здійснення діяльності
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   прізвище, ім'я та по батькові приватного виконавця

дату рішення кваліфікаційної комісії про надання права на здійснення 
діяльності

номер посвідчення, виконавчий округ, офіс

реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності, 
строк дії договору, відомості про страховика та страхову суму

інформацію про зупинення діяльності

рішення суду про скасування рішення дисциплінарної комісії про
 накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення

прізвище, ім'я та по батькові помічників приватного виконавця 

дату та номер наказу Міністерства юстиції України про поновлення 
діяльності приватного виконавця, інформацію про припинення діяльності

дата та номер рішення про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності та вид дисциплінарного стягнення



Діяльність приватного виконавця припиняється шляхом Діяльність приватного виконавця припиняється шляхом 
позбавлення права на здійснення діяльності позбавлення права на здійснення діяльності у у разі:разі:

 встановлення Міністерством 
юстиції України факту 

невідповідності приватного 
виконавця вимогам

неукладення договору страхування    
цивільно-правової 

відповідальності протягом одного 
місяця з дня зупинення діяльності

набрання законної сили 
обвинувальним вироком суду, 
яким приватний виконавець 

засуджений за умисний злочин

нескладення приватним виконавцем у 
випадках, передбачених законом, 

іспиту (при підвищенні кваліфікації 
кожні 5 років)

втрати громадянства України, виїзду за 
межі України на постійне проживання, 

визнання безвісно відсутнім, 
оголошення померлим або смерті 

приватного виконавця

застосування до приватного 
виконавця дисциплінарного 

стягнення у вигляді припинення 
діяльності приватного виконавця

набрання законної сили рішенням 
суду, про притягнення до 

відповідальності за адміністративне 
корупційне правопорушення

   подання приватним виконавцем 
           заяви про припинення 
 діяльності приватного виконавця



До початку здійснення діяльності приватний виконавець зобов’язаний До початку здійснення діяльності приватний виконавець зобов’язаний 
організувати офіс у межах виконавчого організувати офіс у межах виконавчого округу, який повинен округу, який повинен 

відповідати наступним вимогам:відповідати наступним вимогам:

          офіс розміщується у 
      приміщенні, яке належить 
приватному виконавцю на праві 
власності або яким приватний    
   виконавець користується на    
    підставі цивільно-правових
                      угод. 

офіс повинен мати       
          поштову адресу, розміщення    
     офіса у тимчасових спорудах не   
                      допускається.

            офіс повинен бути 
       забезпечений телефонним 
          зв’язком та доступом до 
                мережі Інтернет

           офіс повинен бути 
    придатним для зберігання 
документів діловодства та архіву 
приватного виконавця протягом   
  усього строку здійснення ним  
         діяльності приватного 
                    виконавця



            Офіс приватного виконавця  повинен Офіс приватного виконавця  повинен бути захищений від  бути захищений від  
несанкціонованого  проникнення, що забезпечується шляхом:несанкціонованого  проникнення, що забезпечується шляхом:

встановлення в 
офісі охоронної 

сигналізації

або укладення 
договору 

охорони офіса

вікна
 приміщення повинні 

бути обладнані 
металевими ґратами 

або захисними 
ролетами

                  В офісі не можуть здійснювати професійну діяльність особи, 
діяльність яких не пов'язана з вчиненням виконавчих дій чи наданням додаткових   
             послуг правового чи технічного характеру, пов'язаних з ними



        Додаткові вимоги до офісу приватного виконавця:        Додаткові вимоги до офісу приватного виконавця:

В офісі повинен знаходитись сейф для зберігання 
печаток та штампів та мають бути створені умови для 

прийому відвідувачів, зокрема, обов’язково мають 
бути стіл та стільці для відвідувачів

У робочому кабінеті приватного виконавця 
обов'язково мають бути двері, обладнані дверним 

замком

Біля входу до офіса повинна знаходитись вивіска з 
інформацією про приватного виконавця, також графік 

роботи та графік прийому відвідувачів

Документи діловодства та архів приватного виконавця 
повинні зберігатися у металевій шафі(ах) у робочому 

кабінеті приватного виконавця або у відповідно обладнаній 
для цього кімнаті


