
З метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень, 

розміщуємо інформацію про приватних виконавців виконавчого округу та реквізити їх офісів, відповідно до частини третьої статті 25 

Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» доступ до інформації, що міститься в Єдиному реєстрі приватних виконавців України, є безоплатним, здійснюється 

цілодобово та без обмежень на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, 

копіювання та роздрукування інформації без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних і програмних 

засобів.  

Звертаємо увагу, що у вказаний вище список можуть бути внесені доповнення. Для подальшого відстеження наданої 

інформації,  пропонуємо перейти за посиланням: Єдиний реєстр приватних виконавців України. 

 

Приватний 

виконавець 
Стан 

Виконавчий 

округ 

Номер 

посвідчення 

Дата видачі 

посвідчення 
Адреса офісу 

Дата рішення про 

надання права на 

здійснення 

діяльності 

Помічники 

Баірова Наталія 

Михайлівна 
діє Львівська обл. 0093 11.07.2017 

79008, Львівська обл., м. Львів, вулиця Пекарська, 7, офіс 

211, +380322977620, +380671020818, pvbairova@gmail.com 
03.07.2017 

 

Білий Андрій 

Миколайович 
діє Львівська обл. 0040 06.06.2017 

79015, Львівська обл., Львів, вулиця Городоцька 118, , 

+380322327780, +380974605144, a.bilyy@ukr.net 
29.05.2017 

 

Ільчишин Любов 

Володимирівна 
діє Львівська обл. 0041 06.06.2017 

79044, Львівська обл., Львів, вулиця Княгині Ольги 5-з, , 

+380322328031, +380677769716, ilchyshyn_luba@ukr.net 
29.05.2017 

 

Маковецький 

Зорян Вікторович 
діє Львівська обл. 0009 30.05.2017 

79013, Львівська обл., Львів, вулиця Бандери С. 6, , 

+380322403418, +380965558778, dvsprivat@gmail.com 
22.05.2017 

 

Меленчук 

Володимир 

Ігорович 

діє Львівська обл. 0039 06.06.2017 

79039, Львівська обл., Львів, вулиця Шевченка Т. 31, офіс 

315, тел. +380979827078, тел./факс +380322331030, 

+380975666630, pv.melenchuk.volodymyr@gmail.com 

29.05.2017 
 

Пиць Андрій 

Андрійович 
діє Львівська обл. 0035 06.06.2017 

79053, Львівська обл., Львів, вулиця Перфецького Л. 2а, , 

+380322329291, +380672545202, 5027@ukr.net 
29.05.2017 

 

Шелінська Юлія 

Андріївна 
діє Львівська обл. 0036 06.06.2017 

79044, Львівська обл., Львів, вулиця Окружна 57а, кабінет 

207, +380322325081, +380977585859, julia_shelinska@ukr.net 
29.05.2017 

 

https://erpv.minjust.gov.ua/



