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Цей аналіз здійснено на підставі звітів за формами № 1-К ВАКС «Звіт про розгляд 

справ і матеріалів кримінального провадження», № 1-О ВАКС «Звіт про оперативність 

розгляду судових справ», затвердженими наказом ВАКС від 08.06.2021 № 23-а (з 

подальшими змінами), та відомостей, внесених до автоматизованої системи 

документообігу суду – комп’ютерної програми «Д- 3». 

Метою аналізу є надання кількісних характеристик діяльності ВАКС як суду 

першої інстанції для оцінки ефективності його роботи зі здійснення правосуддя, їх 

порівняння з показниками аналогічного періоду попереднього року та інформування 

громадськості про результати процесуальної діяльності. В аналізі висвітлено результати 

судочинства ВАКС у І півріччі 2022 року, окремі показники роботи показано у порівнянні 

з показниками результатів роботи за І півріччя 2021 року.  

 

1. Загальні обсяги процесуальної діяльності 

 

Завдання та підсудність Вищого антикорупційного суду визначені статтею 3 

Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», статтею 331 Кримінального 

процесуального кодексу України (КПК України), частиною четвертою статті 23 

Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України), частиною третьою статі 20 

Кодексу адміністративного судочинства України. 

У І півріччі 2022 року судочинство у ВАКС як у суді першої інстанції 

здійснювалося 27 суддями, спеціалізація 12 з яких згідно з рішеннями зборів суддів – 

слідчий суддя, 3 суддів уповноважені на здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх. 

У звітному періоді в провадженні ВАКС перебувало 2482 справ і матеріалів, а саме: 

- 219 кримінальних проваджень або 9 % загального обсягу справ і матеріалів 

суду; 

- 2251 клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування кримінальних 

проваджень (91 %); 

- 7 клопотань (подань, заяв) в порядку виконання судових рішень; 

- 1 заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; 

- 2 позовні заяви про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави; 

- 2 скарги на бездіяльність державного виконавця. 

Надійшло до ВАКС у звітному періоді 2209 справ і матеріалів, з яких: 

- 35 кримінальних проваджень, або 2 % загального обсягу надходження справ 

і матеріалів до суду; 

- 2165 клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування (98 %); 

- 4 клопотання (подання, заяви) в порядку виконання судових рішень; 

- 1 заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; 

- 2 позовні заяви про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави; 

- 2 скарги на бездіяльність державного виконавця. 

 

У І півріччі 2022 року спостерігається значне зменшення загальних показників 

надходження справ і матеріалів до ВАКС, а саме на 2154 одиниці або на 49 % порівняно 

із показниками І півріччя 2021 року.  

Зміни у кількості справ і матеріалів, що надійшли та перебували на розгляді ВАКС 

у І півріччі 2021 року та І півріччі 2022 року, наведено у гістограмі 1. 



3 

Гістограма 1  

 

Упродовж І півріччя 2022 року ВАКС розглянуто 2216 справ і матеріалів. Показник 

розгляду перевищує показник надходження (2209) на 7 одиниць, а, отже, суд оперативно 

реагує на вхідні об’єми документів та не накопичує залишків проваджень. 

Частка розглянутих у звітному періоді справ і матеріалів становить 89 % тих, що 

перебували в провадженні ВАКС. Найбільшу їх частину складають клопотання, скарги, 

заяви, подані під час досудового розслідування кримінальних проваджень – 2188 одиниць 

або 99 % усіх розглянутих справ та матеріалів. Частка розглянутих кримінальних 

проваджень, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, 

клопотань в порядку виконання судових рішень, скарг на бездіяльність державної 

виконавчої служби складає 1%, що становить 28 одиниць. 

Більш детальну інформацію про розгляд ВАКС у І півріччі 2022 року справ та 

матеріалів за видами судових рішень наведено у схемі 1. 

Схема 1 

Закінчено розгляд процесуальних звернень 

 2216  

закінчено провадження 

без розгляду по суті 

вимог 

(повернуто, відмовлено у 

відкритті провадження, 

залишено без розгляду, 

закрито провадження, 

інше) 

223 

10% 

 

 

із постановленням вироку/ по суті вимог, з 

заявлених у зверненні 

  
1993 

90% 
 

 

із 

постановленням 

вироку 

18 

1% 

 

із задоволенням 

заявлених вимог 

1615 

81% 

 

з відмовою у 

задоволенні 

вимог звернення 

358 

18% 

 

За видами процесуальних звернень показники розгляду ВАКС кримінальних справ 

і матеріалів у І півріччі 2022 року розподілилися таким чином:  
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- 18 кримінальних проваджень або 1 % усіх розглянутих проваджень ВАКС; 

- 1860 клопотань досудового розслідування або 84 %; 

- 278 скарг досудового розслідування або 13 %; 

- 50 заяв про відвід під час досудового розслідування або 2 %; 

- 7 клопотань (подань, заяв) в порядку виконання судових рішень; 

- 2 скарги на бездіяльність державного виконавця; 

- 1 заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. 

Загальний показник розгляду справ і матеріалів у І півріччі 2022 року (2216) 

знизився на 2168 одиниць або на 49 % у порівнянні з показником І півріччя 2021 року 

(4384). Така тенденція відповідає зниженню показника надходження процесуальних 

звернень на 49% (-2154 у порівнянні з І півріччям 2021 року). Детальну інформацію про 

динаміку розгляду процесуальних звернень викладено в наступних розділах цього 

аналізу. 

Кількість справ і матеріалів, що залишились нерозглянутими у звітному періоді, 

становить 266 або 11 % проваджень, що перебували на розгляді ВАКС. За видами 

процесуальних звернень цей показник розподіляється наступним чином: 

- 201 кримінальне провадження, або 75 % загальної кількості справ і 

матеріалів, що залишились нерозглянутими ВАКС станом на 01.07.2022; 

- 44 клопотання досудового розслідування або 17 %; 

- 14 скарг досудового розслідування або 5 %; 

- 5 заяв про відвід під час досудового розслідування або 2 %; 

- 2 позовні заяви або 1 %. 

Кількість нерозглянутих на кінець поточного звітного періоду справ та матеріалів 

(266) на 12 % менше аналогічного показника періоду І півріччя 2021 року (301), однак з 

огляду на зменшення надходження до ВАКС справ і матеріалів порівняно з І півріччям 

2021 року на 49 % цей показник не є позитивним (залишок складає майже 11% справ і 

матеріалів, що перебували у провадженні суду). 

 

Середні показники надходження справ і матеріалів та їх розгляду суддями ВАКС 

відображено у гістограмі 2. 

 Гістограма 2 

 

2. Розгляд справ кримінального провадження. Рух справ та їх узагальнені 

характеристики. 

 

У І півріччі 2022 року на розгляді ВАКС перебувало 219 кримінальних проваджень 

стосовно 526 осіб. 35 із цих проваджень стосовно 78 осіб надійшли до суду у звітному 

періоді. 
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За видами кримінальних правопорушень кримінальні провадження, що перебували 

на розгляді ВАКС, розподіляються так: 

- 68 – щодо кримінальних правопорушень проти власності, або 31 % загальної 

кількості кримінальних проваджень, що перебували на розгляді у звітному періоді; 

- 29 – у сфері господарської діяльності (13 %); 

- 1 – щодо кримінальних правопорушень проти громадської безпеки (1 %) 

- 121 – у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг (55 %). 

Детальну інформацію про кількість кримінальних проваджень, що перебували на 

розгляді ВАКС у І півріччі 2022 року, за видами кримінальних правопорушень 

відображено у діаграмі 1. 

Діаграма 1  

 

Більшість кримінальних правопорушень, провадження щодо яких перебували на 

розгляді ВАКС у І півріччі 2022 року, класифікуються за КК України як тяжкі й особливо 

тяжкі. Кількість проваджень за такими злочинами становила 215 або 98  % від усіх 

кримінальних справ суду, що перевищує аналогічний показник періоду І півріччя 2021 

року на 26 проваджень або на 14 %. Кількість осіб, які обвинувачуються у вчиненні 

тяжких й особливо тяжких злочинів, становить 511 або 97 % усіх обвинувачених у 

кримінальних провадженнях ВАКС. 

Також необхідно зазначити, що в провадженні ВАКС у поточному звітному періоді 

перебувало 67 справ стосовно 76 осіб, до яких застосовується особливий порядок 

кримінального провадження (стаття 480 КПК України). 

Середній коефіцієнт складності кримінальних проваджень ВАКС, визначений за 

Загальним класифікатором спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженим 

наказом Державної судової адміністрації України 21 грудня 2018  року № 622, становить 

44. Водночас найвищий коефіцієнт складності 55 мають понад третина справ ВАКС  

(67 справ), якими є провадження щодо окремої категорії осіб (стаття 480 КПК України). 

У досліджуваному періоді ВАКС завершено розгляд 18 кримінальних проваджень 

(8 % тих, що перебували на розгляді). За результатами розгляду цих справ судом ухвалено 
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18 вироків щодо 26 осіб. Також судом закрито провадження щодо 3 осіб із продовженням 

судового розгляду щодо інших обвинувачених.  

Показник розгляду кримінальних проваджень поточного звітного періоду (18) та 

аналогічного періоду минулого року (24) кількісно зменшився на 25 %. Проте варто 

зазначити, що у поточному звітному періоді показник ухвалених вироків збільшився на 

29% до 18 вироків у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року (14 вироків). Кількість 

осіб, щодо яких ВАКС ухвалено вироки, збільшилась на 12 або на 86 %: з 14 осіб у 

І півріччі 2021 року до 26 осіб у І півріччі 2022 року. Кількість виправданих у І півріччі 

2022 року становить 3 особи, що дорівнює показнику І півріччя 2021 року.  

За результатами розгляду цивільних позовів у кримінальних провадженнях у 

І півріччі 2022 року ВАКС присуджено до стягнення 132 032 378 гривень моральної та 

матеріальної шкоди на користь потерпілих осіб.  

Станом на 01.07.2022 в провадженні ВАКС перебуває 201 кримінальне 

провадження стосовно 497 осіб. 

 

3. Розгляд процесуальних звернень, поданих в порядку здійснення 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні  

 

На розгляді ВАКС у І півріччі 2022 року перебувало 2251 клопотання, скарга та 

заява, подані на стадії досудового розслідування кримінальних проваджень, з яких 2165 

надійшли до суду у звітному періоді. 

За видами такі процесуальні звернення розподілилися так: 1904 клопотань або 85 % 

проваджень цієї категорії, 292 скарг (13 %) та 55 заяв про відвід (2 %).  

У І півріччі 2022 року ВАКС закінчено розгляд 2188, або 97 % загальної кількості 

зазначених матеріалів, що перебували на розгляді ВАКС. За результатами розгляду 

зазначених процесуальних звернень: 

- 1972 провадження закінчено розглядом по суті вимог звернення (90 % 

завершених); 

- 97 звернень повернуто заявникам (4 %); 

- у 119 справах ухвалено інші рішення (6 %). 

Станом на 01.07.2022 залишок нерозглянутих проваджень за клопотаннями, 

скаргами, заявами становить 63 або 3 % таких звернень, що перебували на розгляді в суді 

у звітному періоді. 

Інформацію для порівняння основних показників здійснення судочинства слідчими 

суддями ВАКС у І півріччі 2020 року та І півріччі 2021 року відображено у гістограмі 3. 

 

Гістограма 3 
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Із наведених у гістограмі 3 показників вбачається, що зменшення кількості 

надходження клопотань, скарг, заяв до ВАКС на 2158 одиниць або на 50 % пропорційно 

вплинуло й на зменшення показників кількості справ, що перебували на розгляді, 

розглянутих справ та залишку проваджень на кінець звітного періоду. 

 

3.1. Клопотання слідчого, дізнавача, прокурора та інших осіб на стадії 

досудового розслідування 

 

У І півріччі 2022 року на розгляд слідчих суддів ВАКС надійшло 1852 клопотань 

слідчого, дізнавача, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування. Із 

урахуванням залишку попереднього звітного періоду у провадженні суду перебувало 

1904 судових справ такого виду. 

У звітному періоді ВАКС розглянуто 1860 клопотань, що становить 98 % 

клопотань, що перебували на розгляді.  

Детальну інформацію щодо структури клопотань, розглянутих ВАКС у 

І півріччі 2022 року, за категоріями наведено в діаграмі 2. 

 

   Діаграма 2 

 

 

 

Структуру результатів розгляду клопотань за видами судових рішень наведено у 

схемі 2. 
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Схема 2 

 

Пропорційно зменшенню рівня надходження клопотань до ВАКС на 46% у 

І півріччі 2022 року (1852) порівняно з І півріччям 2021 року (3434) відбулося й 

зменшення кількості судових рішень, ухвалених за результатами їх розгляду, з 3450 у 

2021 році до 1860 у 2022 році (також на 46 %). Водночас потрібно звернути увагу, що 

показник ефективності розгляду цього виду процесуальних звернень залишається 

незмінно високим і становить більше 100 %. 

Станом на кінець звітного періоду нерозглянутими залишилися 44 клопотання, або 

2 % загальної кількості клопотань, що перебували на розгляді ВАКС. Показник залишку 

порівняно із аналогічним періодом минулого року (88) зменшився на 44 одиниці або на 

50 %.  

 

3.2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора під 

час досудового розслідування 

 

У І півріччі 2022 року на розгляді слідчих суддів ВАКС перебувало 292 скарги, 

подані учасниками кримінального провадження на стадії досудового розслідування, з 

яких 264 надійшли у звітному періоді. 

Слідчими суддями ВАКС у поточному звітному періоді закінчено розгляд 278 

скарг, що становить 95 % усіх процесуальних звернень такого виду, що перебували на 

розгляді в суді. 

 

Детальну інформація про структуру розгляду скарг ВАКС подано в діаграмі 3. 

 

 

 

 

 

закінчено розгляд клопотань
1860,

або 98 % клопотань, 
що перебували на розгляді ВАКС

завершено проваджень без 
розгляду по суті вимог

114
6%

повернуто
48

42 %

ухвалено інше 
рішення

66
58 %

розглянуто по суті вимог клопотання
1746
94%

задоволено 
вимоги
1544
88 %

відмовлено в 
задоволенні вимог

200
12 %
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Діаграма 3 

 

Найчастіше (66 % скарг) у І півріччі 2022 року, як і в попередні роки, заявники 

звертались до ВАКС із оскарженням бездіяльності слідчого, дізнавача, прокурора, у тому 

числі тієї, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення (28 %). Частка кожної з інших розглянутих ВАКС 

категорій скарг, не перевищує 8 %. 

 

Структуру судових рішень, ухвалених слідчими суддями ВАКС за результатами 

розгляду скарг, наведено в схемі 3. 

Схема 3 

 

 
 

закінчено 
розгляд скарг 

278

завершено проваджень без 
розгляду по суті вимог

98
35%

повернуто 
49   50 %

ухвалено інше рішення
49   50 %

розглянуто по суті 
вимог скарги

180
65 %

задоволено вимоги 
62   34 %

відмовлено в задоволенні 
вимог

118   66 %
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Із наведеного вбачається, що у І півріччі 2022 року слідчі судді ВАКС розглянули 

по суті заявлених вимог дві третини із числа розглянутих скарг. Кожну шосту скаргу 

повернуто заявникам у зв’язку із недодержанням процесуальних вимог, встановлених 

КПК України. 

Кількість скарг, що надійшли у І півріччі 2022 (264), порівняно із І півріччям 

2021 року (798) зменшилась на 67 %, що прямо пропорційно вплинуло й на зміну 

показників кількості скарг, які перебували на розгляді ВАКС та були розглянуті. Ці 

показники зменшились на 65 % та 66 % відповідно. Детальніше зміну відображено у 

гістограмі 4. 

Гістограма 4 

 

 

Станом на кінець звітного періоду нерозглянутими залишилися 14 скарг або 5 % 

загальної кількості скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора 

під час досудового розслідування, що перебували на розгляді ВАКС. 

 

3.3. Заяви про відвід 

 

У І півріччі 2022 року в провадженні ВАКС перебувало 55 заяв про відвід слідчого 

судді, прокурора, детектива, експерта або самовідвід слідчого судді під час досудового 

розслідування, 49 з яких надійшли у звітному періоді. 

Так, на розгляді слідчих суддів перебувало: 

- 23 заяви про відвід судді, або 42 % всіх заяв про відводи, що перебували на 

розгляді ВАКС; 

- 20 заяв про самовідвід судді (36 %); 

- 6 заяв про відвід детектива (11 %); 

- 5 заяв про відвід прокурора (9 %); 

- 1 заява про відвід експерта (2 %). 

У досліджуваному періоді закінчено розгляд 50 заяв про відвід або 91 % таких 

звернень, що перебували на розгляді в суді.  

Задоволенням вимог заяв про відвід (самовідвід) слідчого судді, прокурора 

закінчився розгляд 8 заяв. У задоволенні вимог 38 заяв відмовлено. Частка заяв учасників 

кримінального провадження, залишених без задоволення (76 % розглянутих по суті), 

свідчить про невмотивованість заявлених відводів та ймовірну спрямованість на 

затягування процесу здійснення кримінальних проваджень.  

За результатами розгляду 4 заяв ухвалено інші рішення: за 1 заявою провадження 

закрито, 3 заяви залишено без розгляду. 
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Тенденція зменшення кількості заяв, що надійшли на розгляд суду у І півріччі 

2022 року є аналогічною з іншими видами звернень. Детальніше інформацію щодо 

надходження та розгляду заяв про відвід відображено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

 

Перебувало на 

розгляді 

Надійшло у 

звітному періоді 
Завершено розгляд Залишок 

І 

півріччя 

2021 

року 

І півріччя 

2022 року 

І 

півріччя 

2021 

року 

І півріччя 

2022 року 

І 

півріччя 

2021 

року 

І півріччя 

2022 року 

І 

півріччя 

2021 

року 

І 

півріччя 

2022 

року 

99 55 91 49 93 50 6 5 

-46 або -44 % -42 або -46 % -43 або -46 % -1 або -17 % 

 

Нерозглянутими станом на 01.07.2022 залишилися 5 заяв про відвід.  

 

4. Розгляд інших видів процесуальних звернень, що надійшли до ВАКС у 

порядку кримінального судочинства 

 

У І півріччі 2022 року на розгляді у ВАКС перебувала одна заява про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами, за результатами розгляду якої її 

повернуто заявнику. 

Також у зазначеному звітному періоді на розгляд до ВАКС надійшло 4 клопотання 

(подання, заяви) у порядку виконання судових рішень. З урахуванням залишку 

попереднього періоду на розгляді перебувало 7 таких процесуальних звернень. За 

результатами розгляду у задоволенні вимог 2 таких клопотань (подань, заяв) відмовлено, 

у 1 випадку заявлені вимоги задоволено, 4 клопотання (подання, заяви) залишено без 

розгляду.  

Залишку нерозглянутих зазначених у цьому розділі судових справ станом на кінець 

звітного періоду ВАКС не мав. 

 

5. Провадження у цивільних справах  

5.1 Справи за позовами про визнання необґрунтованими активів та їх 

стягнення в дохід держави 

 

Відповідно до частини четвертої статті 23 ЦПК України справи про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим 

антикорупційним судом. Особливості позовного провадження у таких справах визначено 

главою 12 ЦПК України. 

У І півріччі 2022 року на розгляд ВАКС надійшло 2 позовні заяви зазначеної 

категорії. Станом на кінець звітного періоду за обома заявами відкрито провадження, 

розгляд справ станом на 01.07.2022 не завершено. 

 

5.2 Скарги на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої 

посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця 

 

Упродовж звітного періоду сторони виконавчого провадження з виконання 

судових рішень у справах позовного провадження двічі зверталися до ВАКС із скаргами 
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на бездіяльність державного виконавця, в обох випадках судом скарги залишено без 

розгляду. 

 

6. Статистика окремих заходів щодо забезпечення розгляду справ 

 

Для забезпечення оперативного розгляду справ, що перебували у провадженні 

ВАКС у І півріччі 2022 року, призначено 3659 судових засідань, зокрема: 

- 1953 – у справах з розгляду клопотань, скарг, заяв під час досудового 

розслідування; 

- 1639 –у кримінальних провадженнях; 

- 40 – для розгляду клопотань про виправлення описок і очевидних арифметичних 

помилок, роз’яснень судових рішень, інших звернень; 

- 15 – для розгляду цивільних позовів про визнання необґрунтованими активів та їх 

стягнення в дохід держави; 

- 12 – для розгляду клопотань (заяв, подань) в порядку виконання судових рішень. 

Варто зазначити, що через неприбуття учасників провадження у судові засідання у 

поточному звітному періоді відкладено 371 судове засідання у кримінальних 

провадженнях, які перебувають на розгляді ВАКС. 

Під час розгляду 834 судових справ судом здійснено фіксацію судового процесу 

технічними засобами, для розгляду 100 кримінальних проваджень застосовано режим 

відеоконференції. 

Середня тривалість судового провадження розглянутих у І півріччі 2022 року справ 

становила: 

- 656 днів – для справ кримінального провадження; 

- 7 днів – для справ досудового розслідування. 

Під час розгляду кримінальних проваджень судом ухвалено 40 судових рішень з 

метою вжиття заходів для підвищення оперативності розгляду справ, зокрема, щодо 

приводу обвинувачених та свідків, зміни запобіжного заходу, накладення грошових 

стягнень, тощо. На користь держави звернуто 6 164 985 гривень застави, внесеної за осіб, 

яким обирався такий запобіжний захід та які порушили покладені на них під час 

застосування цього запобіжного заходу обов’язки. 

Упродовж звітного періоду ВАКС передано на виконання 20 виконавчих 

документів за судовими рішеннями на загальну суму 1 375 345 гривень. 

 

7. Висновки 

 

Результати здійснення судочинства ВАКС у І півріччі 2022 року показують значне 

зменшення кількості справ і матеріалів, які надійшли на розгляд суду.  

Аналізуючи причини зменшення цього показника, не можна залишити поза увагою 

повномасштабний військовий наступ російської федерації на Україну, що розпочався 

24.02.2022. Військова агресія, потреби у забезпеченні обороноздатності держави та 

безпеки громадян не можуть не впливати на хід кримінальних проваджень, щодо яких 

здійснюється досудове розслідування і судовий розгляд.  

Зазначене є прямою причиною зменшення кількості процесуальних звернень в 

порядку судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні, а також призводило до неодноразового відкладення 

розгляду кримінальних проваджень через неявки учасників (складна безпекова ситуація, 

мобілізація, тощо). 
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Проте, не зважаючи на складність роботи судових органів під час дії воєнного 

стану, ефективність показників роботи суду у І півріччі 2022 року залишається незмінно 

високою та становить 100, 3 % (розраховано за методикою, наведеною в Системі 

оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи, затвердженою та 

рекомендованою судам для застосування рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 

№ 28). 

Кількісні показники результатів розгляду кримінальних проваджень показують 

зменшення ухвалених судових рішень з 24 у І півріччі 2021 року до 18 у 

І півріччі 2022 року (показник зменшився на 6 судових рішень або на 25 %). Водночас 

необхідно зауважити, що розгляд усіх кримінальних проваджень у поточному звітному 

періоді завершено ухваленням вироку і порівняння кількості ухвалених вироків у 

І півріччі 2021 та 2022 років демонструє збільшення цього показника на 29% (з 14 до 18 

вироків). 

Спостерігається також зростання складності кримінальних проваджень, що 

надходять на розгляд до ВАКС. Так, у поточному звітному періоді на розгляді суду 

перебувало 215 кримінальних проваджень, в яких особи обвинувачуються у вчиненні 

тяжких і особливо тяжких злочинів, що складає 98 % кримінальних проваджень, 

минулорічний показник складав 189 проваджень або 94 %. 

 

 

 

Відділ судової статистики,  

аналітичної роботи  

та узагальнення судової практики 
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