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КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРИМУСОВОГО
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ

Комітет з питань примусового 
виконання рішень є постійно діючим 
колегіальним дорадчим органом, утвореним при 
Національній асоціації адвокатів України згідно 
з розпорядженням Голови НААУ, РАУ №149 від 
04 вересня 2021 року.

Метою діяльності Комітету є сприяння 
дотриманню примусового виконання рішень, 
забезпечення ефективного захисту прав 
суб'єктів виконавчого провадження, поглиблен-
ня практичного досвіду адвокатів шляхом 
створення алгоритмів і стратегій судового та 
позасудового захисту прав та інтересів 
учасників виконавчого провадження.

Завдання Комітету: 

– підготовлення пропозицій щодо внесення змін 
до чинного законодавства, а також участь у 
роботі відповідних робочих груп у профільних 
комітетах Верховної Ради України та інших 
органах державної влади;

– підготовлення методичних рекомендацій 
(практичних посібників) для адвокатів зі сфери 
та напрямів діяльності Комітету;

– збір, узагальнення й аналіз кращих практик 
правореалізації і правозастосування у сфері 
виконавчого провадження;

– виявлення актуальних проблем у сфері 
примусового виконання рішень та сприяння їх 
вирішенню;

– здійснення моніторингу потреб адвокатів у 
виконавчих провадженнях та сприяння їх 
задоволенню;

– організація та проведення семінарів, 
конференцій, круглих столів, спрямованих на 
експертне обговорення проблемних питань, 
підвищення кваліфікації адвокатів у сфері 
виконавчого провадження;

– вивчення зарубіжного досвіду роботи 
адвокатів у сфері виконавчого провадження 
(налагодження співпраці з адвокатами 
зарубіжних країн, які спеціалізуються на 
питаннях примусового виконання рішень);

– взаємодія та співпраця з органами влади, 
громадськими об'єднаннями, профільними 
вищими навчальними закладами з метою 
спільної участі в наукових, дослідницьких та 
інших програмах і проєктах, спрямованих на 
розвиток і дотримання примусового виконання 
рішень.



Голова Комітету – Черних Олександр 
Сергійович.

У вересні 2021 року НААУ відповідно до 
розпорядження Голови Національної асоціації 
адвокатів України, Ради адвокатів України від 
07 вересня 2021 року створила новий дорадчий 

орган – Комітет з питань примусового виконання 
рішень. Головою Комітету було призначено 
адвоката .Черних Олександра Сергійовича

Метою створення Комітету є розвиток інституту 
примусового виконання рішень, забезпечення 
ефективного захисту прав та інтересів суб'єктів 
виконавчого провадження, а також поглиблен-
ня практичного досвіду адвокатів, шляхом 
створення алгоритмів та стратегій судового і 
позасудового захисту учасників виконавчого 
провадження.

«В останні роки виконавче провадження стало 
майже окремою галуззю, яка потребує 
спеціальних глибоких знань, фаховості та 
професіоналізму, тому я прошу колег приєдну-
ватися до нового комітету та допомагати 
узагальнювати професійний досвід і підвищу-
вати кваліфікацію адвокатів у питаннях 
виконання рішень судів», – зазначає 
Олександр.

Олександр Черних – адвокат з 2004 року, 
відомий фахівець у галузі банківського права, 
очолював юридичні департаменти банків і має 
досвід роботи з виконавчими провадженнями і 
проблемними активами з 1999 року.

Секретар Комітету:

Шишка Юлія Олександрівна

Склад Ради Комітету:

Бардін Ілля Сергійович

Вороницька-Гайдак Надія Олександрівна

Гончарук Михайло Петрович

Кантемір Василь Іванович

Ольшанська Олена Сергіївна

Пилип Володимир Маркович

Пироженко Сергій Олександрович

Подольський Андрій Анатолійович

Санамян Ольга Олегівна

Соломко Олексій Володимирович

Спектор Андрій Станіславович

Таран Людмила Миколаївна

Шаповалова Ірина Володимирівна

Шморгун Роман Миколайович

Радники Комітету:

Новікова Ольга Олегівна

Верещак Валерій Миколайович

Чепелюк Олександр Олександрович

Плющова Наталія Олексіївна

Посікіра Роман Романович

Нелюба Сергій Анатолійович

Коваль Ростислав Олександрович

Експерти Комітету:

Бакалінська Ольга Олегівна

Овчаренко Олена Миколаївна

2. СКЛАД КОМІТЕТУ



3. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ
КОМІТЕТУ ПРОТЯГОМ 2022 РОКУ

17 січня у НААУ відбулося засідання Комітету за 
участі представників секретаріату АВПУ.

Під час засідання учасниками було розглянуто 
питання щодо конкуренції правових норм двох 
законів, а саме «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» і «Про виконавче провадження» при 
направленні адвокатських запитів до приватних 
виконавців.

За результатами обговорення, з урахуванням 
правової позиції представників АПВУ, 
профільним Комітетом НААУ було прийнято 
рішення про направлення до Ради адвокатів 
України листа з проханням посприяти вжиттю 
заходів щодо недопущення порушень прав 
адвокатів і внесення змін до статті 24 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» і частини 4 статті 16 Закону України 
«Про виконавче провадження». 

https://cutt.ly/Y9W2bDs 

26 квітня відбулося засідання Комітету. Участь у 
засіданні узяли представники АПВУ: Віталій 
Чепурний і Константин Коломойцев.

Засідання було присвячене обговоренню 
проєкту Закону №7317 від 26.04.2022 «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
діяльності з примусового виконання судових 
рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у 
період дії воєнного стану».

Прийняття законопроєкту зумовить відкат назад 
у ті часи, коли посадові особи органів державної 
виконавчої служби підміняли собою правосуддя 
та у ручному режимі керували виконанням 
рішень, вирішували, які судові рішення 
виконувати, а які ні. �нституційна незалежність 
приватних виконавців може бути скасована, а 
надання повноважень посадовим особам 
державної виконавчої служби на скасування 
постанов та інших процесуальних рішень 
приватних виконавців зробить їх фактично 
«філіалом» державної виконавчої служби.

Після початку збройної агресії російської 
федерації проти нашої держави Міністерством 
юстиції України було зупинено доступ до єдиних і 
державних реєстрів, серед них і автоматизо-
ваної системи виконавчого провадження 
(АСВП). На початку квітня роботу АСВП 
відновлено лише для органів державної 
виконавчої служби, а для приватних виконавців 
за відсутності будь-яких правових, технічних 
або інших підстав – ні. Внаслідок цього 
заблокованим залишилося виконання � всіх 
виконавчих проваджень на суму майже 150 
мільярдів гривень.

В умовах збройної агресії російської федерації 
особливості виконання судових рішень, 
безумовно, мають бути врегульовані, мораторій 
на стягнення з підприємств оборонного сектору 
та критичної інфраструктури запроваджений, 
дисциплінарні процедури та відновлення 
порушеного права спрощені, розумний баланс 
між інтересами сторін виконавчого проваджен-
ня досягнутий, а засоби для життєдіяльності 
населення забезпечені.

Члени Комітету одноголосно підтримали 
позицію представників АПВУ та зголосилися 
допомогти шляхом направлення пропозицій та 
зауважень НААУ до законопроєкту №7317 від 
26.04.2022.

https://cutt.ly/Y9W2bDs


4.  ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ
КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2022 РОКУ

3 лютого члени Комітету взяли участь у круглому 
столі «Актуальні проблеми у сфері контролю за 
діяльністю приватних виконавців». Захід був 
організований EU Project Pravo-Justice.

Захід відбувся у двохсесійному форматі.

Перша сесія була присвячена питанню 
контролю за діяльністю приватних виконавців. 

Друга сесія стосувалася підстав дисциплінарної 
відповідальності приватних виконавців.

5 липня члени Комітету взяли участь у круглому 
столі «Особливості виконання судових рішень 
під час воєнного стану». Організатор – 
Асоціація приватних виконавців України і EU 
Project Pravo-Justice. 

Під час заходу експерти проаналізували 
ключове законодавство у сфері примусового 
виконання рішень на час війни, 

обговорили заборону реалізації іпотеки і 
відкриття виконавчих проваджень, питання 
доступу до АСВП і зупинку ДП «СЕТАМ» 
електронних аукціонів з продажу майна на 
територіях, які окуповані або на яких ведуться 
бойові дії.

Під час заходу учасники обговорили питання 
щодо законодавчих змін у виконавчому 
провадженні, специфіку діяльності судів під час 
воєнного стану та військових дій, проблеми 
виконання судових рішень на тимчасово 
окупованих територіях, особливості примусової 
реалізації майна у виконавчому провадженні в 
період воєнного стану тощо.

9 серпня на запрошення АПВУ члени Комітету 
взяли участь в онлайн тренінгу на тему 
«Особливості посвідчення фактів у Франції», 
який проводився АПВУ спільно з Національною 
палатою судових виконавців Французької 
Республіки та за підтримки Проєкту Європей-
ського Союзу «Право-Justice». Під час заходу 
директор з комплаєнсу і європейських відносин 
Національної палати судових виконавців 
Французької Республіки Люк Ферран (Luc 
Ferrand), а також судові виконавці Французької 
Республіки Жан-Люк Бурдьє (Jean-Luc Bourdiec) і 
Сільвен Дороль (Sylvain Dorol) розповіли про те, 
як у Франції відбувається процедура посвідчен-
ня фактів, якими є правила посвідчення фактів, 
які технічні навички необхідні для цієї діяльності, 
а також навели цікаві кейси.

https://www.facebook.com/Pravojusticeukraine/?__cft__%5B0%5D=AZVpJTyyJ58_h0Tmb9s2NbssNG3_fAHPIsGBIJ6sDRF6iVNpeIHEzIVsmst55956-gbberMrQdd7tpfTy3ONYw1O8TFR3CS1NyMFPaNVgXi06LpgZTtI7YkWn1Sg40GBHCuhyA8Syay5E-_Nz0Zz4sMLkAmfNPcJtn89XJ1KaBlRxQ3IFpRRv6V1WY-oDAX8lq1DN_YN2GjdIjyrVNTkH2j2&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Pravojusticeukraine/?__cft__%5B0%5D=AZVpJTyyJ58_h0Tmb9s2NbssNG3_fAHPIsGBIJ6sDRF6iVNpeIHEzIVsmst55956-gbberMrQdd7tpfTy3ONYw1O8TFR3CS1NyMFPaNVgXi06LpgZTtI7YkWn1Sg40GBHCuhyA8Syay5E-_Nz0Zz4sMLkAmfNPcJtn89XJ1KaBlRxQ3IFpRRv6V1WY-oDAX8lq1DN_YN2GjdIjyrVNTkH2j2&__tn__=kK-R


5. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ,
КОМЕНТАРІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО),
ОПУБЛІКОВАНІ НА САЙТІ ВША, ЗМІ

Голова Комітету Олександр Черних 
дав інтерв'ю для інтернет-видання 
«Закон і Бізнес». 

«В Україні всі рішення виконувати 
складно – і з моральної точки зору, і з 
точки зору власної безпеки»

Проблема виконання судових рішень в Україні 
здається вже хронічною хворобою системи 
правосуддя. Утім лікувати її намагаються тепер 
уже двома інститутами – державного та 
приватного виконання. На допомогу в боротьбі 
між стягувачами та боржниками готові йти й 
адвокати. Про плани профільного комітету 
Національної асоціації адвокатів України та 
проблеми виконавчого провадження «ЗіБ» 
спілкувався з головою комітету з примусового 
виконання рішень, що діє у складі НААУ, 
Олександром ЧЕРНИХ.

Статтю опубліковано на сайті та на сайті ЗіБ  
НААУ. 

13.01.2022 «Виконання судових рішень про 
стягнення з боржника та звернення стягнення на 
майно у процедурах банкрутства» 

Автор: Олена Ольшанська, адвокат, член Ради 
Комітету з питань примусового виконання 
рішень, що діє в складі НААУ.

09.02.2022 Розблокування зарплатного 
рахунку у виконавчому провадженні: юридичні 
та практичні аспекти

Автор: Андрій Подольський, адвокат, член Ради 
Комітету з питань примусового виконання 
рішень, що діє в складі НААУ.

https://zib.com.ua/ua/149601-v_ukraini_vsi_rishennya_vikonuvati_skladno__i_z_moralnoi_toc.html
https://zib.com.ua/ua/149601-v_ukraini_vsi_rishennya_vikonuvati_skladno__i_z_moralnoi_toc.html
https://unba.org.ua/publications/7061-oleksandr-chernih-v-ukraini-vsi-rishennya-vikonuvati-skladno-i-z-moral-noi-tochki-zoru-i-z-tochki-zoru-vlasnoi-bezpeki.html
https://www.hsa.org.ua/blog/vykonannya-sudovyh-rishen-pro-styagnennya-z-borzhnyka-ta-zvernennya-styagnennya-na-majno-u-protsedurah-bankrutstva/
https://www.hsa.org.ua/blog/vykonannya-sudovyh-rishen-pro-styagnennya-z-borzhnyka-ta-zvernennya-styagnennya-na-majno-u-protsedurah-bankrutstva/
https://www.hsa.org.ua/blog/vykonannya-sudovyh-rishen-pro-styagnennya-z-borzhnyka-ta-zvernennya-styagnennya-na-majno-u-protsedurah-bankrutstva/
https://www.hsa.org.ua/blog/rozblokuvannya-zarplatnogo-rahunku-u-vykonavchomu-provadzhenni-yurydychni-ta-praktychni-aspekty/
https://www.hsa.org.ua/blog/rozblokuvannya-zarplatnogo-rahunku-u-vykonavchomu-provadzhenni-yurydychni-ta-praktychni-aspekty/
https://www.hsa.org.ua/blog/rozblokuvannya-zarplatnogo-rahunku-u-vykonavchomu-provadzhenni-yurydychni-ta-praktychni-aspekty/


Окремим напрямом співпраці визначено 
розвиток якісно нової культури виконання 
судових рішень і рішень інших органів, що 
базується на засадах верховенства права, 
неупередженості та обов'язковості.

Сторони планують проводити спільні проєкти з 
тематики, що становить взаємний інтерес, а 
також сприятимуть обміну інформацією з 
відповідних питань.

Асоціація приватних виконавців України (АПВУ) 
– некомерційна професійна організація, 
створена у 2017 році з метою об'єднання усіх 
приватних виконавців України та здійснення 
професійного самоврядування приватних 
виконавців.

20 жовтня 2021 року за ініціативи Комітету між 
НААУ та Асоціацією приватних виконавців 
України було підписано меморандум про 
співробітництво.

Меморандум підписали Голова НААУ, РАУ Лідія 

Ізовітова та Голова АПВУ Віталій Чепурний.

Під час зустрічі Віталій Чепурний і Голова 
Секретаріату АПВУ Костянтин Коломойцев 
розповіли про основні напрями діяльності. 
Зокрема, Асоціація здійснює захист професій-
них прав приватних виконавців і представ-
ництво їхніх інтересів у відносинах з органами 
державної влади, місцевого самоврядування, 
установами, організаціями незалежно від 
форми власності, громадськими об'єднаннями 
та міжнародними організаціями.

Меморандум про співробітництво між НААУ та 
АПВУ підписаний за сприяння Голови Комітету з 
питань примусового виконання рішень НААУ 
Олександра Черних і передбачає спільну 
діяльність щодо удосконалення законодавства 
та формування ефективної політики у сфері 
виконання рішень.

6.  ПІДПИСАНІ МЕМОРАНДУМИ
ЗА ІНІЦІАТИВИ КОМІТЕТУ



7. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
СПРЯМОВАНОЇ НА РОЗВИТОК
АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ

У 2022 році за підсумками конкурсу, 
проведеного газетою «Закон і Бізнес», у складі 
найпопулярніших авторів і співрозмовників V 
рейтингу видання «ЗіБ» «Читацьке визнання» 
2021 серед лекторів Вищої школи адвокатури 
НААУ та представників Комітетів і Секретаріату 
Національної асоціації адвокатів України 
відзначено Голову Комітету   Олександра Черних
та його статтю-інтерв'ю «В Україні всі рішення 
виконувати складно – і з моральної точки зору, і 
з точки зору власної безпеки».
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https://bit.ly/3FA4ZiN

https://bit.ly/3FA4ZiN
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