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ВСТУП 

Перш ніж розпочати свій шлях до професії приватного виконавця, слід переконатися у 

відповідності наступним критеріям. 

Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу 

юридичну освіту не нижче другого рівня (магістр, спеціаліст), володіє державною мовою, має 

стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав 

кваліфікаційний іспит. 

Приватним виконавцем не може бути особа: 

1) яка не відповідає вищевказаним вимогам; 

2) визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною; 

3) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість; 

4) яка вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією, - 

протягом трьох років з дня вчинення; 

5) 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; 

6) звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної 

служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до 

дисциплінарної відповідальності, - протягом трьох років з дня звільнення. 

 

 

КРОК 1. Навчання 

Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подачі заяви 

про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов'язана пройти навчання приватного 

виконавця. 

Порядок проходження навчання осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного 

виконавця визначає Міністерство юстиції України. 
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Навчання здійснюється Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції 

України. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Юридична адреса Інституту відрізняється! 

За даними реєстру, місцезнаходження юридичної особи «Інститут права та 

післядипломної освіти Міністерства юстиції України»: 

(нова назва вулиці – вул. Січових стрільців)

 

Не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку проведення навчальних курсів 

Інститут забезпечує розміщення інформації про проведення навчальних курсів, строк та місце їх 

проведення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/. 

Для зарахування на навчальні курси, до Інституту необхідно подати наступні документи: 

- Заява про проходження навчальних курсів та укладення відповідного договору із 

зазначенням зворотного зв’язку (у довільній формі); ПРИКЛАД 

- Договір про надання послуг (підписаний замовником); ЗРАЗОК 

- Копія паспорту; 

- Копія ідентифікаційного коду; 

- Копія диплому про вищу юридичну освіту (не нижче другого рівня); 

- Копія трудової книжки (яка підтверджує стаж роботи у галузі права не менше двох років). 

Згідно з затвердженим Планом навчальних курсів загальний строк навчання становить 23 

дні. Про проходження навчальних курсів Інститут не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня їх 

закінчення видає особі свідоцтво. Однак, зазвичай, свідоцтво видається в останній день навчання. 

Додаткову інформацію можна отримати на сайті Інституту: 

http://centerjust.gov.ua/stat_page/?ELEMENT_ID=65 

 

Заява 

про проходження навчальних курсів та укладення відповідного договору 

Прошу зареєструвати мене для навчання на Навчальних курсах з отримання знань у сфері 

примусового виконання судових рішень і рішень інших органів та включити до списку осіб для 

проходження навчального курсу. 

Також, прошу укласти зі мною Договір про надання послуг із забезпечення проведення 

Навчальних курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших 

органів (далі – Договір). Направляю два примірника Договору підписаного з мого боку, для 

підписання уповноваженою особою Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції 

України. 

Зобов’язуюсь надати всю необхідну інформацію а також копії додаткових документів у разі 

необхідності. 

Одночасно надаю згоду на обробку моїх персональних даних у відповідності до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних». 

 

Додаток на ___ арк.: 

1. Договір про надання послуг (підписаний замовником) у 2 прим. по 3 арк.; 

2. Копія паспорту; 

3. Копія ідентифікаційного коду; 

4. Копія диплому про вищу юридичну освіту; 

5. Копія трудової книжки. 

 

https://minjust.gov.ua/
http://centerjust.gov.ua/seminars/dvs/Dogov%D1%96r_pro_nadannya_poslug.doc
http://centerjust.gov.ua/stat_page/?ELEMENT_ID=65
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КРОК 2. Стажування 
Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подачі заяви 

про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов'язана пройти стажування приватного 

виконавця. 

 Стажування проводиться з метою закріплення отриманих під час навчання знань та 

набуття практичних навичок у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших 

органів. 

 

Від проходження стажування приватного виконавця звільняються 

особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, 

нотаріуса, арбітражного керуючого не менше одного року або помічника 

приватного виконавця не менше двох років. 

 

За письмовою заявою (ЗРАЗОК) особи структурним підрозділом Міністерства видається 

лист про направлення на стажування. 

Строк проходження стажування становить 1 місяць. 

 

Для проходження стажування особи подають до головних територіальних управлінь 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі (далі – управління юстиції) заяву, до якої додаються: 

- лист структурного підрозділу Міністерства про направлення на стажування; 

- копія документа, що посвідчує особу; 

- копія диплома про вищу юридичну освіту. 

 

Копії документів, які додаються до заяви, засвідчуються підписом особи. Засвідчення 

складається зі слів «Згідно з оригіналом», прізвища та ініціалів, дати засвідчення та особистого 

підпису. Слово «Копія» у правому верхньому куті НЕ проставляється. 

Про проходження особою стажування Головне територіальне управління юстиції видає 

наказ. 

Перед початком стажування необхідно скласти план проходження стажування, який 

затверджується наказом Головного територіального управління юстиції, до якого особу 

направлено для проходження стажування Міністерством юстиції України. ПРИКЛАД 

 

За результатами проходження особою стажування складається довідка. 

Довідка про проходження особою стажування складається та підписується керівником 

стажування в останній день проходження особою стажування у двох примірниках. Стажування 

вважається таким, що відбулось, якщо особою виконано всі передбачені планом стажування 

завдання у встановлені строки. 

Підпис керівника стажування скріплюється печаткою Головного територіального 

управління юстиції. 

Один примірник довідки надається особі в останній день стажування для подальшого 

отримання свідоцтва про проходження стажування, інший долучається до особової справи особи. 

Особова справа зберігається в управлінні юстиції. 

 

Питаннями, що стосуються порядку отримання свідоцтва про 

проходження стажування, опікується відділ контролю за діяльністю органів та 

осіб, які здійснюють примусове виконання рішень Управління контролю за 

діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень 

Департаменту виконавчої служби: тел. . 

 

Для отримання свідоцтва необхідно мати при собі оригінал довідки про проходження 

стажування. 

 

Додаткову інформацію щодо проходження стажування можна отримати за телефонами: 

https://minjust.gov.ua/files/general/2017/06/02/20170602114715-99.doc
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/48/f461759n200.docx
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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

В.о. заступника начальника Головного 

територіального управління юстиції з питань 

державної виконавчої служби – начальника 

Управління державної виконавчої служби 

________________________В.О. Пахар  

“_____”_________________ 2017 року 

 

ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ 

______________________________________ 

 

№ 

п/п 
Заплановані заходи 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Складання плану проходження стажування. 

Ознайомлення з структурою та правовими засадами 

діяльності управління державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у 

Полтавській області 

15.05.2017 

  

2.  Вивчення наказів, розпоряджень, положень, інструкцій 

Департаменту державної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України, Головного 

територіального управління юстиції у Полтавській 

області 

15.05.2017 

  

3.  Ознайомлення з Положенням про управління державної 

виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Полтавській області, Положення 

про районних, районних у містах, міського, 

міськрайонних відділів державної виконавчої служби 

ГТУЮ у Полтавській області 

15.05.2017 

  

4.  Вивчення посадових інструкцій працівників управління 

ДВС ГТУЮ у Полтавській області та відділу 

примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у 

Полтавській області 

15.05.2017 

  

5.  Ознайомлення з Порядком роботи з документами в 

органах державної виконавчої служби, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 25.12.2008 

№ 2274/5 (зі змінами) 

16.05.2017 

  

6.  Ознайомлення з Положенням про Автоматизовану 

систему виконавчого провадження, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 

№ 2432/5 

16.05.2017 

  

7.  Ознайомлення з Законами України «Про органи та осіб, 

які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403- VIII, 

«Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-

VІІІ 

17.05.2017 

  

8.    Вивчення основних положень Інструкції з організації 

примусового виконання рішень, затвердженої наказом 

Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, у 

редакції наказу Міністерства юстиції України 

від 29.09.2016 № 2832/5 

17.05.2017 

  

9.  Вивчення Порядку реалізації арештованого майна, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 29.09.2016 № 2831/5 

18.05.2017 

  

10.  Ознайомлення з порядком реєстрації вхідної та вихідної 

кореспонденції у відділі ПВР УДВС ГТУЮ у 

Полтавській області 

19.05.2017 

  

11.  Ознайомлення з організаційно-розпорядчими 

документами начальника відділу ПВР УДВС ГТУЮ у 

Полтавській області 

22.05.2017 

  

12.  Ознайомлення з книгою обліку подань державних 

виконавців, журналом обліку виконавчих проваджень 
22.05.2017 
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переданих державним виконавцем, книгою обліку 

арештованого майна. Ознайомлення з порядком 

реєстрації та обліком звернень громадян 

13.  Ознайомлення з практичними аспектами використання 

Автоматизованої системи виконавчого провадження 

(АСВП) у відділі ПВР УДВС ГТУЮ у Полтавській 

області 

23.05.2017 

  

14.  Отримання практичних навичок оформлення документів 

виконавчого провадження за допомогою АСВП у відділі 

ПВР УДВС ГТУЮ у Полтавській області 

25.05.2017 

  

15.  Освоєння практичних навичок залучення експерта, 

спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта 

господарювання, перекладача та понятих у виконавчому 

провадженні 

26.05.2017 

  

16.  Ознайомлення з порядком надсилання документів 

виконавчого провадження у відділі ПВР УДВС ГТУЮ у 

Полтавській області 

27.05.2017 

  

17.  Ознайомлення з порядом стягнення коштів виконавчого 

провадження (виконавчий збір, авансовий внесок, 

витрати виконавчого провадження) у Київському ВДВС 

міста Полтава ГТУЮ у Полтавській області 

29.05.2017 

  

18.  Ознайомлення з порядком та строками зупинення 

вчинення виконавчих дій 
29.05.2017 

  

19.  Ознайомитися з порядком прийняття рішення про 

відстрочку та розстрочку виконання рішення 
30.05.2017 

  

20.  Ознайомлення з порядок повернення виконавчого 

документа стягувачу, до суду, який його видав  та 

закінчення виконавчого провадження 

31.05.2017 

  

21.  Ознайомлення з порядком відновлення виконавчого 

провадження 
01.06.2016 

  

22.  Ознайомлення з порядком розподілу та виплати 

стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі 

одержаних від реалізації майна боржника) у Київському 

ВДВС міста Полтава ГТУЮ у Полтавській області 

01.06.2017 

  

23.  Ознайомлення з порядком звернення стягнення на 

кошти та інше майно боржника у Київському ВДВС 

міста Полтава ГТУЮ у Полтавській області 

02.06.2017 

  

24.  Ознайомлення з порядком накладення арешту на майно 

боржника та його вилучення у Шевченківському ВДВС 

міста Полтава ГТУЮ у Полтавській області 

06.06.2017 

  

25.  Ознайомлення з порядком визначення вартості майна 

боржника. Оцінка майна боржника 
07.06.2017 

  

26.  Ознайомлення з порядком передачі майна на зберігання, 

на яке накладено арешт у Шевченківському ВДВС міста 

Полтава ГТУЮ у Полтавській області 

08.06.2017 

  

27.  Ознайомлення з практичними аспектами передачі 

арештованого майна на зберігання у Шевченківському 

ВДВС міста Полтава ГТУЮ у Полтавській області 

09.06.2017 

  

28.  Отримання практичних навичок формування пакету 

документів на реалізацію майна боржника у відділі ПВР 

УДВС ГТУЮ у Полтавській області 

12.06.2017 

  

29.  Ознайомлення з порядок оскарження рішень, дій або 

бездіяльності виконавців та посадових осіб органів 

державної виконавчої служби  

13.06.2017 

  

30.  Участь у проведенні виконавчих дій державним 

виконавцем ВПВР УДВС ГТУЮ у Полтавській області, 

Київського та Шевченківського ВДВС міста Полтава 

ГТУЮ у Полтавській області  

15.06.2017 

та протягом 

стажування 

  

 

 

Стажист                Ініціали та прізвище 
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КРОК 3. Іспит 
Для допуску до складання іспиту необхідно подати до Кваліфікаційної комісії приватних 

виконавців заяву про допуск до складання кваліфікаційного іспиту (ЗРАЗОК) та пакет документів: 

- копію диплома про вищу юридичну освіту; 

- довідку про відсутність судимості; 

- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення; 

- копії документів про наявність відповідного стажу роботи; 

- копію документа, що посвідчує особу; 

- копію свідоцтва про проходження навчання; 

- копію свідоцтва про проходження особою стажування (крім осіб, які відповідно до 

частини першої статті 20 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» звільнені від проходження стажування); 

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 

- заяву про надання згоди на обробку персональних даних (ЗРАЗОК); 

- дві фотокартки розміром 40x30 мм. 

 

Довідку про відсутність судимості можна отримати в будь-якому сервісному центрі МВС 

не залежно від місця проживання (ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ). Для цього необхідно подати 

запит встановленого зразка (ЗРАЗОК). До запиту додається копія паспорту. Дійсність довідки 

можна перевірити на сайті МВС: https://wanted.mvs.gov.ua/test. 

 

Інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення можна отримати в будь-якому Головного територіальному управлінні юстиції не 

залежно від місця проживання (ПЕРЕЛІК ГТУЮ). Встановленої форми запиту не існує. Запит 

подається у довільній формі. Для зручності запитувачів Головне територіальне управління юстиції 

в Одеській області розробило зручну форму запиту, яку можна використовувати і для звернення 

до інших ГТУЮ (будьте уважні – при заповненні запиту вкажіть необхідне ГТУЮ) (ЗАПИТ). 

 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру подається 

або шляхом роздрукування електронної декларації (для осіб, які подавали таку декларацію) або 

використовуючи форму декларації 2011 року. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

- Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 

07 квітня 2011 року № 3206-VI втратив чинність, проте, форма декларації 

цілком підходить для використання з метою допуску до іспиту. 

- При використанні форми декларації 2011 року графа «Посада» 

залишається порожньою.  
Копії документів, які додаються до заяви, засвідчуються підписом особи. Засвідчення 

складається зі слів «Згідно з оригіналом», прізвища та ініціалів, дати засвідчення та особистого 

підпису. Слово «Копія» у правому верхньому куті НЕ проставляється. 

 

Пакет документів надсилається за адресою: 

або до скриньки за адресою: 

 

 
Строк розгляду заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не повинен 

перевищувати тридцяти днів з дня її надходження. 

 

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційна комісія 

приймає рішення про: 

1) допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту; 

2) відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту. 

 

https://minjust.gov.ua/files/general/2017/06/02/20170602114715-46.doc
https://minjust.gov.ua/files/general/2017/06/02/20170602114715-32.doc
http://hsc.gov.ua/kontakti/kontakti-gsts-pidrozdiliv/
http://mvs.gov.ua/upload/file/2016.12.15%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%201256.doc
https://wanted.mvs.gov.ua/test
https://minjust.gov.ua/str_ter_yust
http://just.odessa.gov.ua/files/upload/files/Zrazok%20zaputy%281%29.doc
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/36/f353602n447.zip
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Кваліфікаційна комісія приймає рішення про відмову в допуску особи до складення 

кваліфікаційного іспиту, якщо: 

1) подано не всі документи, визначені Міністерством юстиції України, або документи не 

відповідають встановленим вимогам; 

2) особа не відповідає встановленим цим Законом вимогам до осіб, які виявили намір 

здійснювати діяльність приватного виконавця. 

 

Кваліфікаційна комісія повідомляє письмово особу, яка звернулася із заявою про допуск 

до складення кваліфікаційного іспиту, про прийняте рішення протягом трьох днів з дня його 

прийняття. У разі прийняття рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного 

іспиту в рішенні кваліфікаційної комісії зазначаються причини такої відмови. 

 

Після усунення причин, які стали підставою для прийняття кваліфікаційною комісією 

рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту, особа має право 

повторно звернутись до кваліфікаційної комісії для отримання допуску в порядку, визначеному 

цим Законом. 

 

За результатами іспиту Кваліфікаційна комісія повідомляє про його проведення та 

прізвища, імена, по батькові осіб, щодо яких за результатами проведення іспиту прийнято рішення 

про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України посвідчення приватного 

виконавця. 

Повідомлення про результати проведення іспиту розміщуються на офіційному веб-сайті 

Міністерства юстиції України не пізніше наступного дня після ухвалення Кваліфікаційною 

комісією відповідного рішення. 

 

Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, має право скласти його повторно не раніше 

ніж через шість місяців. 

 

 

КРОК 4. Посвідчення 
Особам, які успішно склали кваліфікаційний іспит, Міністерство юстиції України протягом 

десяти днів з дня його складання видає посвідчення встановленого зразка. 

За видачу посвідчення приватного виконавця особа, яка склала кваліфікаційний іспит, 

вносить плату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. 

 

Плата вноситься на спеціальний рахунок за реквізитами: 

Одержувач – Міністерство юстиції України; 

Розрахунковий рахунок – 31256203100177 в ДКСУ; 

МФО – 820172; 

Код ЄДРПОУ – 00015622; 

Призначення платежу – код надходжень 25010100, сплата за видачу 

посвідчення приватного виконавця (П.І.Б.). 

 

Згідно з Порядком допуску до професії приватного виконавця, посвідчення видається 

протягом 10 днів після складання іспиту. Однак, зазвичай, фактичне вручення відбувається трохи 

пізніше. Про дату, час і місце вручення Мін’юст повідомляє на своєму сайті. 

 

 

КРОК 5. Податковий облік 
Відповідно до норм Податкового кодексу України, стати на облік до податкових органів 

необхідно протягом 10 календарних днів після отримання посвідчення приватного виконавця. 

Однак, фактично, жодного покарання за порушення даної норми не передбачено. Тому кожен 

самостійно визначає коли саме ставати на облік до органів доходів і зборів. 

 

Дехто вважає що краще стати на облік пізніше, аби не сплачувати ЄСВ тоді, коли доходів 

ще немає. Інші згодні сплачувати щомісяця по 22% мінімальної заробітної плати не отримуючи 

доходу, але нести усі витрати з облаштування офісу уже перебуваючи на обліку для того, щоб 

віднести такі витрати до таких що необхідні для провадження їх незалежної професійної 
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діяльності. Відповідно до п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу України 

приватні виконавці, як особи, які провадять незалежну професійну діяльність, 

мають право на вирахування з суми отриманого доходу документально 

підтверджених витрат, необхідних для провадження їх 

незалежної професійної діяльності. 

 

Розділ VI Порядку обліку платників податків і зборів, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів від 09.12.2011 р. 

№ 1588 визначає порядок взяття на облік взяття на облік 

за основним місцем обліку самозайнятих осіб. 

Пункт 6.7 визначає, що взяття на облік 

здійснюється за місцем постійного проживання у порядку, 

встановленому цим Порядком для фізичних осіб-підприємців.  
 

Взяття на облік відбувається не пізніше ніж на наступний день з дня отримання відповідної 

заяви за формою 5-ОПП (БЛАНК). 

 

У разі, якщо офіс приватного виконавця знаходитиметься на території іншого органу 

доходів і зборів, необхідно зареєструватися також за неосновним місцем обліку подавши заяви за 

формою 17-ОПП (БЛАНК). 

 

Взяття на облік фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, у 

контролюючих органах підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків за 

формою №4-ОПП та повідомленням про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 2-

ЄСВ, які надсилаються платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За 

згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня з дня взяття його на облік така 

довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника у контролюючому 

органі. 

 

 

КРОК 6. Офіс 
Важливим етапом на шляху до нової професії є облаштування офісу. Міністерство юстиції 

України затвердило Положення про офіс приватного виконавця. 

Вказаним Положенням НЕ ЗАБОРОНЕНО організацію офісу у житловому приміщенні. 

Вимог до кількості приміщень в офісі також немає. Отже, офіс може складатися хоч і з 

однієї кімнати. Однак, задля безпеки приватного виконавця і його працівників бажано мати 

щонайменше два рівня входу, тобто щоб приватний виконавець мав можливість заблокувати вхід 

до власного кабінету особам, які уже потрапили до приміщення. Тому, вхід до, безпосередньо, 

кабінету, бажано обладнати також надійними броньованими дверима. 

 

Важливо пам’ятати про основні загрози. І це не пограбування. Основними ризиками є 

замах на саме приміщення офісу (наприклад, підпал) та замах на приватного виконавця і його 

працівників. 

Всередині та ззовні приміщення рекомендується встановити камери спостереження як 

відкриті так і приховані, у приміщенні встановити пожежну сигналізацію із засобами 

автоматичного гасіння, на вікнах встановити куленепробивне скло, вжити інших заходів 

забезпечення безпеки офісу та його працівників. Також необхідно укласти договір фізичної 

охорони з поліцією охорони та приватними охоронними службами та неухильно виконувати їхні 

інструкції. 

 

Задля убезпечення втрати доступу до документів (внаслідок викрадення або вилучення 

правоохоронними органами), рекомендовано не зберігати на робочому комп’ютері жодних паролів 

(в тому числі у браузері), завжди ставити відмітку «Чужий комп’ютер», не зберігати на жорсткому 

диску жодних файлів, а використовувати хмарні сервіси. 

Також існує ціла низка інших заходів які слід вживати для забезпечення безпеки офісу, 

приватного виконавця та його працівників, які не рекомендується обговорювати в мережі Інтернет 

на ресурсах, які надають відкритий доступ до інформації, що на них розміщується. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/51/f370267n923.doc
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/51/f370267n935.doc
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1487-16
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Положення про офіс дозволяє 

не встановлювати на вікнах ані ґрат 

ані ролетів у випадках коли офіс 

розташований у будівлі, конструкція 

якої не дозволяє встановити таке 

обладнання. Наприклад, коли офіс 

знаходиться у будівлі з металево-

скляним фасадом. 

 

До початку здійснення діяльності, рекомендується укласти договір 

зі щонайменше двома адвокатами. Адвокату необхідно мати 

можливість потрапити до офісу приватного виконавця, зокрема, 

рекомендується передати своєму адвокату комплект ключів від ґрат 

та ролетів, що встановлені на вікнах та передбачити право адвоката 

пошкодження дверей та вікон офісу з метою потрапляння 

всередину під час здійснення в ньому обшуку. 

 

Також, рекомендовано укласти договір страхування приміщення офісу приватного 

виконавця. 

 

Відповідність офісу вимогам, встановленим Положенням про офіс приватного виконавця 

перевіряє Міністерство юстиції України. 

Для запрошення комісії, приватному виконавцю необхідно звернутися до Мін’юсту з 

відповідною заявою (ЗРАЗОК). 

Міністерство юстиції України забезпечує проведення перевірки офісу у строк, який не 

повинен перевищувати 15 днів з дня отримання заяви приватного виконавця. Про дату та час 

проведення перевірки Міністерство юстиції України повідомляє приватного виконавця шляхом 

направлення відповідного повідомлення на його електронну адресу. 

За результатами перевірки офісу щодо відповідності вимогам, встановленим розділом ІІ 

цього Положення, складається акт про відповідність (невідповідність) офісу приватного виконавця 

вимогам до офісу. Якщо складено акт про невідповідність офісу вимогам, приватний виконавець 

має право повторно подати заяву про перевірку офісу після приведення його у відповідність з 

вимогами. Відомості що містяться в акті є підставою для внесення інформації про офіс до Єдиного 

реєстру приватних виконавців України. 

 

 

КРОК 7. Печатка 
Приватний виконавець має печатку, опис і порядок використання якої встановлює 

Міністерство юстиції України. 

Для виготовлення печатки, приватний виконавець зобов’язаний самостійно звернутися до 

будь-якого підприємства (штемпельно-граверної майстерні) та здійснити замовлення на її 

виготовлення. 

Для виготовлення печатки, до штемпельно-граверної майстерні доведеться подати: 

1) заява на виготовлення печатки; 

2) копія Посвідчення; 

3) копія паспорта приватного виконавця; 

4) копія нотаріально посвідченої довіреності, якщо печатку замовляє довірена особа, а не 

безпосередньо приватний виконавець; 

5) ескіз печатки. 

Ескіз має суворо відповідати ОПИСУ, встановленому 

наказом Мін’юсту. 

Виготовлення круглих печаток проводиться без 

оформлення дозволів МВС України. 

У строк, що не перевищує 20 календарних днів з дня 

реєстрації приватного виконавця, до головного територіального 

управління юстиції необхідно надіслати інформацію про 

виготовлення печатки з доданим зразком її відбитка.  

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1487-16
https://minjust.gov.ua/files/general/2017/07/31/20170731191726-25.doc
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1445-16/paran182#n182
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КРОК 8. Рахунки 
Приватний виконавець для здійснення діяльності зобов’язаний відкрити в державному 

банку окремі рахунки для: 

1) обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів як в національній, 

так і в іноземній валюті та їх виплати стягувачам; 

2) зарахування коштів виконавчого провадження; 

3) зарахування винагороди. 

 

Приватний виконавець не обмежений у кількості рахунків. Для кожної мети він може 

відкрити стільки рахунків скільки йому буде зручно навіть у різних державних банках. 

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» державний 

банк – це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі. 

 

Приватний виконавець, що відкриває поточний 

рахунок, зобов'язаний подати банку такі документи: 

1) заяву про відкриття поточного рахунку; 

2) копію Посвідчення приватного 

виконавця; 

3) картку із зразками підписів. 

Між приватним виконавцем і банком 

укладається договір банківського рахунку.  

 

 

КРОК 9. Страхування 
Приватний виконавець зобов’язаний до початку здійснення діяльності застрахувати свою 

цивільно-правову відповідальність перед третіми особами. 

Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової 

відповідальності приватного виконавця який розпочинає свою діяльність не може бути меншим 

загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у 

приватного виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної 

плати станом на початок відповідного календарного року. 

Вимоги до страхування відповідальності приватного виконавця досить суворі порівняно з 

іншими видами страхування професійної відповідальності (нотаріусів, арбітражних керуючих, 

державних реєстраторів). 

Попри те, що наявність договору страхування є обов’язковою умовою допуску до професії 

приватного виконавця, умови самого договору ніхто не контролює. 

 

Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі судового рішення, що набрало 

законної сили, або визнаної Страхувальником і погодженої Страховиком письмової вимоги 

(претензії) третьої особи, у разі досудового врегулювання події.  

Виключення за договором страхування в кожній компанії можуть відрізнятись. Отже при 

підписанні договору важливо ознайомитись з їх переліком. 

 

 

КРОК 10. Початок діяльності 
Приватний виконавець розпочинає діяльність тільки після внесення до Єдиного реєстру 

приватних виконавців. А для внесення до реєстру, приватному виконавцю необхідно направити до 

Міністерства юстиції відповідне Повідомлення про початок здійснення діяльності.  

До повідомлення про початок діяльності приватного виконавця додаються: 

1) копія посвідчення приватного виконавця; 

2) копія акта про відповідність офісу приватного виконавця вимогам до офісу; 

3) копія договору страхування цивільно-правової відповідальності 

приватного виконавця; 

4) копія трудового договору (контракту) з помічником 

приватного виконавця (у разі наявності). 

https://minjust.gov.ua/files/general/2017/07/31/20170731191727-17.doc
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Міністерство юстиції України вносить інформацію до Єдиного реєстру приватних 

виконавців України не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей, які згідно з 

цим Законом підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України. 

 

 

КРОК 11. Доступ до реєстрів 
Рекомендації приватним виконавцям щодо порядку 

отримання доступу до Єдиних та Державних реєстрів 

Державне підприємство «Національні інформаційні 

системи» розмістило на своєму сайті www.nais.gov.ua.  
 

Для отримання доступу до Автоматизованої 

системи виконавчого провадження та інших Єдиних та 

Державних реєстрів Міністерства юстиції України (далі 

разом – Системи), право доступу до яких визначено 

законодавством, необхідно наступне: 

Інформація про приватного виконавця та його 

помічника (за наявності) повинна бути внесена до Єдиного 

реєстру приватних виконавців України. 

 

Приватному виконавцю необхідно подати до ДП «НАІС» або його регіональної філії 

(згідно виконавчого округу, на території якого приватний виконавець буде здійснювати 

діяльність) належним чином заповнену Заяву про приєднання до Договору про надання послуг 

приватним виконавцям, розміщену, як додаток до договору на офіційному веб-сайті Підприємства 

за адресою http://nais.gov.ua у рубриці «Форми договорів», блок «Приватні виконавці». 

У разі необхідності отримання доступу помічнику приватного виконавця - подати 

Замовлення для надання йому ідентифікаторів доступу до Систем (розміщується там же, як 

додаток до договору). 

Здійснити оплату за надання Підприємством інформаційно-консультативних послуг з 

навчання роботі з Системами, необхідними для здійснення діяльності приватного виконавця. 

 

Пройти навчання в ДП «НАІС» або його регіональних філіях для отримання теоретичних 

знань та набуття практичних навичок роботи з Системами: 

для приватного виконавця – Автоматизована система виконавчого провадження, 

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний реєстр обтяжень рухомого 

майна; 

для помічника приватного виконавця – Автоматизована система виконавчого провадження 

(в частині реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів). 

 

Норма часу навчання становить: 

для приватних виконавців – 27 академічних годин; 

для помічників приватних виконавців – 4,5 академічні години. 

 

Після проходження навчання приватний виконавець та/або його помічник (за наявності) 

отримують ідентифікатори доступу (логін та пароль) до Систем. 

 

Приватний виконавець та його помічник самостійно здійснюють заходи з отримання 

послуг електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів (далі - 

АЦСК), зокрема, в АЦСК органів юстиції України (перелік пунктів обслуговування міститься за 

адресою https://ca.informjust.ua/contacts). 

Приватний виконавець та його помічних здійснюють доступ до Систем виключно з 

використанням захищених носіїв особистих ключів (постанова Кабінету Міністрів України від 

28.10.2004 № 1452). 

Перелік захищених носіїв особистих ключів, сумісних з Єдиними та Державними 

реєстрами Міністерства юстиції України, розміщується на офіційному сайті ДП «НАІС» за 

посиланням http://nais.gov.ua/znki. 

 

http://www.nais.gov.ua/
http://nais.gov.ua/contract#Приватні виконавці
https://ca.informjust.ua/contacts
http://nais.gov.ua/znki
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Після отримання ідентифікаторів доступу до Систем (логіну та паролю) та засобу 

електронного цифрового підпису, приватному виконавцю на комп’ютерному робочому місці 

встановлюється програмне забезпечення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а вхід до 

Автоматизованої системи виконавчого провадження та Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно приватний виконавець здійснює за посиланням https://asvp.minjust.gov.ua. 

Помічник приватного виконавця здійснює вхід до Автоматизованої системи виконавчого 

провадження за аналогічним посиланням: https://asvp.minjust.gov.ua. 

Для роботи з Системами необхідно здійснити авторизацію для чого, під час першого входу 

потрібно проставити відмітку «Режим реєстрації». 

 

ДП «НАІС» надає весь комплекс послуг, необхідних для забезпечення можливості роботи з 

Системами приватних виконавців та їх помічників, а саме: проведення навчання по роботі з 

Системами, надання доступу до них, надання послуг з отримання електронного цифрового 

підпису на захищених носіях, а також подальше технічне і технологічне супроводження роботи з 

Системами приватних виконавців та їх помічників. 

Такий комплекс послуг  приватний виконавець та його помічник можуть отримати в будь-

якій регіональній філії ДП «НАІС» або на Головному підприємстві. Адреси регіональних філій ДП 

«НАІС» розміщуються за посиланням: http://www.nais.gov.ua/section/about_filials 

 

ДОГОВІР, ЗРАЗКИ ЗАЯВИ та ЗАМОВЛЕННЯ 

 

https://asvp.minjust.gov.ua/
https://asvp.minjust.gov.ua/
http://www.nais.gov.ua/section/about_filials
http://nais.gov.ua/contracts/Dogovor%20z%20PV%2025.07.17.pdf

