
ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО 

ВИКОНАННЯ В УКРАЇНІ: 

ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ

Олександр Сивокозов, приватний

виконавець, заступник голови Ради

приватних виконавців України



ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

❑ 2016 р. – запроваджено інститут приватних виконавців

(Закон України “Про органи та осіб, які здійснюють

примусове виконання судових рішень і рішень інших

органів”)

❑ Серпень 2017 р. – в Україні почали діяти перші приватні

виконавці

❑ 14 листопада 2017 р. – на першому З'їзді приватних

виконавців у м. Київ створено орган самоврядування –

Асоціацію приватних виконавців України (АПВУ)



АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ УКРАЇНИ

АПВУ – некомерційна професійна організація, яка об’єднує усіх

приватних виконавців України на засадах обов’язкового членства та

здійснює професійне самоврядування приватних виконавців.

Органи АПВУ:

• З’їзд приватних виконавців України

• Рада приватних виконавців України

• Голова Ради приватних виконавців України;

• Ревізійна комісія

• Комітет з етики

• Дисциплінарні уповноважені

• з’їзд приватних виконавців регіону

• рада приватних виконавців регіону

• голова ради приватних виконавців регіону



КІЛЬКІСТЬ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ

Кінець 2017 Середина 2018 Кінець 2018 Середина 2019

55

117

163

197



ДОСЯГНЕННЯ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ
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КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО 
НАДІЙШЛИ ПРИВАТНИМ ВИКОНАВЦЯМ

В СЕРЕДНЬОМУ 

ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ 

ПОВЕРНУВ У І-МУ 

ПІВРІЧЧІ 2019 Р. СУМУ 

КОШТІВ СТЯГУВАЧАМ 

ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МАЙНА БОРЖНИКІВ 

У 22 РАЗИ БІЛЬШУ (!),

НІЖ ДЕРЖАВНИЙ 

ВИКОНАВЕЦЬ



ВИКЛИКИ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЇ ПРИВАТНИХ 
ВИКОНАВЦІВ

❖ зрівняння мандатів приватних і державних виконавців

❖ розширення повноважень помічників приватних        

виконавців

❖ реалізація концепції електронного виконавчого 

провадження

❖ запровадження автоматизованого арешту коштів боржника

❖ налагодження взаємодії з Національною поліцією

❖ врегулювання ситуації з оподаткуванням приватних 

виконавців 

❖ пришвидшення доступу до професії

❖ налагодження системи підвищення кваліфікації



ВИКЛИКИ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЇ ПРИВАТНИХ 
ВИКОНАВЦІВ

❖ удосконалення дисциплінарних практик

❖ прозорий, незалежний і професійний нагляд з боку

регулятора – Міністерства юстиції

❖ створення єдиної бази даних про всіх боржників в Україні

❖ оскарження дій виконавця та визначення меж судового

контролю

❖ популяризація професії у суспільстві

❖ інтеграція до міжнародної професійної спільноти

❖ розвиток ефективного і дієвого самоврядування



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


