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Запровадження Автоматизованої системи 
виконавчого провадження 

      На виконання вимог Закону України «Про виконавче 
провадження»  з 05.01.2017 Міністерством юстиції України 
запроваджено Автоматизовану систему виконавчого 
провадження  (далі - АСВП) - комп’ютерна програма, що 
забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, 
надання відомостей про виконавче провадження, формування 
Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого 
доступу (https://asvpweb.minjust.gov.ua). 
         АСВП функціонує відповідно до Положення про 
Автоматизовану систему виконавчого провадження, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 
05.08.2016 № 2432/5 та, окрім іншого, забезпечує: об’єктивний та 
неупереджений розподіл виконавчих документів між 
державними виконавцями; надання сторонам виконавчого 
провадження інформації про виконавче провадження; 
формування Єдиного реєстру боржників. 
         Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних 
про боржників, що є складовою АСВП та ведеться з метою 
оприлюднення в режимі реального часу інформації про 
невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання 
відчуженню боржниками майна (https://erb.minjust.gov.ua). 
          Органи, що здійснюють реєстрацію майна, до яких з метою 
відчуження майна звернувся боржник, внесений до Єдиного 
реєстру боржників, зобов’язані відмовити у вчиненні 
реєстраційних дій та в день звернення повідомити відповідний 
відділ державної виконавчої служби або приватного виконавця 
про майно, щодо відчуження якого звернувся боржник. 
 З цим буклетом можна ознайомитись за посиланням: 
http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&tp=1                                                                       

   Буклет підготовлено 
  Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області,    
              станом на 10.08.2017 , у відповідності до законодавства України  
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Запровадження змішаної системи  
виконання рішень в Україні 

        На виконання Законів України «Про виконавче 

провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів», прийнятих 
Верховною Радою України у 2016 році, в Україні запроваджена 
змішана система виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб). 
           Запровадження змішаної системи примусового виконання 
рішень приватними та державними виконавцями є одним із 
перспективних напрямів розвитку виконавчого провадження,  
допомогою у впровадженні цієї системи став досвід таких країн 
як Великобританія, Канада, Болгарія, Грузія.  
           Відповідно до ст. 1 Закону України «Про органи та осіб, які 
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів» примусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів (посадових осіб) покладається на органи 
державної виконавчої служби та у визначених Законом 
України «Про виконавче провадження» випадках - на приватних 
виконавців.  
           Це означає,  що одночасно діятимуть як державні так і 
приватні виконавці, право вибору до кого звертатися буде 
належати стягувачу.  В той же час приватні виконавці не мають 
права виконувати деякі категорії рішень, передбачені Законом 
України «Про виконавче провадження». 
           Запровадження змішаної ситсеми виконання рішень 
створює суттєві переваги, як для держави, так і для стягувача у 
виконавчому провадженні. 
           У липні 2017 фахівцями Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області вже проведено 
перевірки офісів двох приватних виконавців, які одними з 
перших мають намір розпочати свою діяльність. 

 

        Відповідно до ст. 5 Закону України «Про виконавче 
провадження» приватні виконавчі не зможуть виконувати: 
        1) рішень про відібрання і передання дитини, 
встановлення побачення з нею або усунення перешкод у 
побаченні з дитиною; 
        2) рішень, 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; 
       3) рішень, за якими боржником є юридична особа, 
примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до 
закону; 
       4) рішень, за якими стягувачами є держава, державні 
органи; 
       5) рішень адміністративних судів та рішень Європейського 
суду з прав людини; 
       6) рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна 
державної чи комунальної власності; 
       7) рішень про виселення та вселення фізичних осіб; 
       8) рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, 
які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких 
обмежена; 
       9) рішень про конфіскацію майна; 
       10) рішень, виконання яких віднесено цим Законом 
безпосередньо до повноважень інших органів, які не є 
органами примусового виконання.  

Рішення, які не можуть виконувати 
приватні виконавці 


