
Основні показники діяльності
Вищого антикорупційного 

суду з 5 вересня 2019 року по 
20 серпня 2020 року



13 384

955

12 429

Призначено судових засідань:

Усього за період

Підготовче судове 
провадження 

Судовий розгляд 
справ

10 868 засідань

• Призначили слідчі судді

2 516

• Призначили колегії суддів



Клопотання, скарги, заяви
на розгляді слідчих суддів на час досудового розслідування:

Усього надійшло: 
10 820

Відмовлено: 

1 954 (18%)

Повернуто: 

878 (8%) Залишок: 

596 (5%)

Задоволено: 

6 711 (62%)



Надійшло: 212

Розглянуто: 184

Застава

52

Особисте 
зобов’язання

4

Домашній арешт

10

Тримання під вартою 
(із альтернативою 

застави)

118

Розглянуто слідчим суддею клопотань про застосування 
запобіжного заходу (перше призначення): 



Найбільші застави, внесені підозрюваними: 

1. Ексголова організаційно-розподільного
департаменту Державної фіскальної
служби в рамках справи про хабар
розміром $6 млн керівникам
антикорупційних органів, внесла заставу у
розмірі 120 224 200 грн.

Сума топ-застав 
становить 

364 831 702 грн
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4
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2. Одеський бізнесмен, якого
підозрюють у зловживаннях на
митниці, вніс заставу у розмірі 111
599 602 грн.

3. Народний депутат України 9
скликання, якого підозрюють у
розкраданні понад 93 млн грн
«Укрзалізниці», вніс заставу у розмірі
90 000 000 грн.

4. Екснардеп, колишній президент
держбудкорпорації, який підозрюється у
справі про заволодіння квартирами
Нацгвардії, вніс заставу у розмірі 80 000 000
грн.

5. Колишній директор з правових питань компанії Burisma, який
підозрюється у справі про хабар у 6 мільйонів доларів
керівництву НАБУ і САП, вніс заставу у розмірі 40 358 000 грн.

6. Депутат, голова постійної комісії з питань комунальної власності
Одеської міської ради, який підозрюється в причетності до
заволодіння понад 131 млн грн в результаті купівлі нерухомості
колишнього аеродрому «Застава», вніс заставу у розмірі 10 510 000
грн.

7. Ексголова Кіровоградської ОДА, підозрюваний в
отриманні неправомірної вигоди, вніс заставу у
розмірі 10 135 000 грн.

8. Голова Чернівецької обласної ради,
підозрюваний в отриманні неправомірної
вигоди за надання в довгострокову оренду
цілісного майнового комплексу
Чернівецького обласного комунального
підприємства «Бальнеологічний санаторій
«Брусниця», вніс заставу у розмірі 10
005 520 грн.

9. Колишня перша заступниця міністра
юстиції, підозрювана у причетності до
розтрати понад 54 млн грн коштів
держбюджету, внесла заставу у розмірі 7
000 000 грн.

10. Директор ТОВ «Авіакомпанія "Одеса",
підозрюється у завданні 131 млн грн шкоди
територіальній громаді Одеси, вніс заставу у
розмірі 6 095 800 грн.

(з урахуванням повернень, станом на серпень 2020)



Надійшло 
усього: 

1370

Задоволено: 
1161 (85%) 

Задоволено 
частково: 102 

(7%)

Відмовлено: 
107 (8%)

Негласні слідчі (розшукові) дії (НСРД):



Кримінальні провадження (для розгляду колегіями 
суддів по суті пред’явленого обвинувачення):

Надійшло усього: 268

Надіслано за підсудністю до інших судів: 
58

Вирок: 15 Закрито: 9

Розглянуто по суті 
пред’явленого 

обвинувачення: 
24

Залишок: 180



Кількість кримінальних проваджень, які 
перебувають на розгляді колегій суддів:

180

справ 
розглядає 

ВАКС 

148 
(82,2%) –
судовий 
розгляд

32 (17,8%) –
підготовче 

судове 
проваджен

ня



В Апеляційній палаті:

Апеляційних скарг на 
вироки надійшло:

13

7 
розглянули

6 
залишилось

Апеляційних скарг на 
ухвали слідчих суддів 

надійшло:

942

877 
розглянули

65 
залишилось



До Вищої ради правосуддя (ВРП) надійшло:

97 дисциплінарних 
скарг на дії суддів 
ВАКС та АП ВАКС

За 27 скаргами 
прийнято рішення про 

відмову у відкритті 
справи

За результатами 
розгляду 2 скарг 

прийняті рішення про 
відкриття 

дисциплінарних справ

39 скарг перебуває на 
попередньому 

вивчення та перевірці 
у членів ВРП

29 скарг залишено без 
розгляду та повернуто 

скаржникам



Дякуємо за увагу!


