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переваги співпраці із Лігою для юридичних осіб



Терміни та їх розкриття у Презентації

Ліга
ТОВ «Ліга приватних виконавців, яке об'єднує приватних 
виконавців по всій території України та має юридично 
закріплені домовленості про співпрацю із кожним з них.

Замовник Будь-яка юридична особа (банк, ліквідатор або інша) , 
що має портфель проблемних кредитів.

Приватний виконавець
Фізична особа, що внесена до Єдиного реєстру приватних 
виконавців: 
https://erpv.minjust.gov.ua/#/search-private-performer

Термін Розкриття



Яка проблематика очікує
великих замовників?

Проведення переговорів з 
кожним приватним виконавцем

Замовник має на меті довести єдині умови співпраці та єдину 
систему оплати до кожного приватного виконавця.

Централізація передання 
виконавчих документів

Замовник (банк або ліквідатор) передавитимуть виконавчі 
документи централізовано у Києві.

Єдиний тариф на послуги 
приватних виконавців

Замовник не витрачає кошти на оплату праці приватних 
виконавців.
Замовник не витрачає кошти на посередників.
Замовник не витрачає кошти на додаткову винагороду.

ПРОБЛЕМАТИКА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Репутаційні ризики
Замовник не дає підстав ЗМІ звинуватити себе у корупції при 
непрозорому розподілі справ.



Чи потрібен посередник між замовником 
та приватним виконавцем?

- не потрібно проводити тендери після чергового випуску нових приватних виконавців;
- Ліга оперативно реагує на збільшення кількості приватних виконавців в кожному 
регіоні та інформує Замовника про можливість збільшення навантаження в даному регіоні;
- Замовник не витрачає власні ресурси на контроль діяльності приватних виконавців та 
контроль за стадіями виконавчого процесу по кожному клієнту;
- Замовник не витрачає фінанси на оплату діяльності посередника, оскільки посередник 
отримує винагороду від приватних виконавців по факту стягнення боргу;
- Замовник виключає корупційні ризики всередині структури під час пропорційного  
розподілення роботи серед приватних виконавців. Водночас Замовник контролює процес 
такого пропорційного розподілення портфелю посередником.

Будь-який Замовник може акредитувати одну юридичну особу, яка має досвід у 
сфері виконання рішень  та має підписані меморандуми з приватними виконавцями.

Які плюси?



Що Замовник вимагатиме 
від посередника?

Централізоване відкриття виконавчих 
проваджень по території всієї України:

• комерційна нерухомість;
• іпотека;
• автокредити.

Арешт всього майна боржника водночас 
з відкриттям виконавчого провадження.

Опис майна у стислі строки та забезпечення
його збереження.

Узгодження оцінки майна із Замовником.

Передача майна на торги і контроль 
дотримання законності торгів.

Отримання винагороди по факту.

Можливість прийняття майна 
Замовником в рахунок погашення боргу.

Заборона виїзду боржнику за кордон.

Відсутність додаткової винагороди.

Передача окремих виконавчих документів 
з ДВС до приватних виконавців.

Робота з «мораторними» кредитами.



Ліга Приватних Виконавців – юридична особа, створена 
у відповідності до чинного законодавства України.

Чому ми 
пропонуємо себе?

МЫ ГАРАНТУЄМО:

централізацію процесу

виключення корупції

прозорість 
розподілення

економію коштів 

оперативність в реагуванні 
на зміни в кількості 
приватних виконавців у 
кожному окрузі 

прозорість стягнення
Засновники і керівництво Лігі не є приватними 
виконавцями і не залежать у будь-якій мірі від
Міністерства юстиції України.

Ліга не зацікавлена у корупційних скандалах і декларує 
свою готовність бути прозорою у своїй діяльності.

Ліга захищає інтереси Замовника та приватних 
виконавців, шляхом пропорційного розподілення 
портфелю боргів серед приватних виконавців.

законність



Приватний виконавець на тривалий час отримує великого 
замовника, чия платоспроможність не викликає сумніву.

Чим ми цікаві 
приватним виконавцям?

Основною ціллю створення Лігі є об'єднання приватних виконавців захист інтересів 
приватних виконавців для співпраці з великими замовниками.

Централізація процесу Приватний виконавець не витрачає час на пошуки замовника та 
проведення переговорів, а концентрується на роботі.

Виключення корупції Приватний виконавець отримує портфель в роботу на прозорих 
умовах, а не завдяки знайомствам та відкатам.

Захист інтересів Ліга оперативно представляє інтереси Замовника перед всіма 
органами влади при виникненні необхідності.

Фінансова 
зацікавленість

Збільшення об'ємів Ліга постійно проводить пошук нових великих замовників.



Додаткові послуги Лігі

Окрім заявлених послуг, Ліга, за бажанням Замовника, може:

Надання незалежного аналізу

Презентація будь-яких 
матеріалів англійською

Прийняття участі у 
виконавчому процесі 

За бажанням Замовника ми готові надати юридичний 
аналіз будь-яким документам або ситуації

За бажанням Замовника ми готові надати звіт або 
презентувати матеріали англійською 

За бажанням Замовника ми готові прийняти участь у 
будь-якій стадії виконавчого процесу, оскільки ми 
матиме довіреність від Замовника

Будь-які інші дії, пов'язанні із 
цілями діяльності Лігі 

За бажанням Замовника ми готові надати будь-які 
послуги, що не суперечать цілям утворення Лігі та 
договірним відносинам між Лігою, Замовником та 
приватними виконавцями, з якими співпрацює Ліга



Наші контакти

07415, Київська область, Броварський район, с. Зазим’є, 
вул. Придорожня, 1, корпус 2, кв. 20

www.lpv.com.ua

info@lpv.com.ua

+38 (097) 100-00-44


