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1. Вступ 

Другий рік діяльності Вищого антикорупційного суду (далі за текстом, 

ВАКС) можна охарактеризувати як безпрецедентний за кількістю та розмаїттям 

випробувань.  

1. Насамперед йдеться про здійснення правосуддя в умовах карантинних 

обмежень через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Пандемія 

змусила суд вживати посилених заходів для захисту життя та здоров’я як 

працівників, так і відвідувачів суду, а також забезпечувати розгляд численних 

справ у режимі відеоконференції з іншими судами. 

2. У ніч з 30 вересня на 01 жовтня 2020 року у дворі приміщень ВАКС, 

розташованих по проспекту Перемоги, 41 у місті Києві, відбувся вибух бойової 

гранати. Упродовж 2020 року та І кварталу 2021 року із заявами про надання 

особистої охорони звернулись сім суддів, а працівниками Служби судової 

охорони було вилучено у відвідувачів суду 506 заборонених предметів 

(вогнепальну зброю, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими 

кулями, ножі, електрошокові пристрої, викрутки, балончики, споряджені 

речовиною сльозогінної дії тощо).  

3. У липні 2020 року було зареєстровано конституційне подання 49 

народних депутатів України про визнання Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» від 07 червня 2018 року № 2447-VІІІ таким, що не 

відповідає Конституції України. Конституційний Суд України залучив ВАКС 

до участі у розгляді зазначеного подання як орган, участь якого є необхідною 

для забезпечення об’єктивного та повного розгляду. Після набуття судом 

статусу залученого учасника конституційного провадження, судді ВАКС та 

Апеляційної палати ВАКС (далі за текстом, АП ВАКС) у надзвичайно стислі 

строки підготували ґрунтовні письмові пояснення, які 06 жовтня 2020 року 

були презентовані головою суду під час відкритої частини пленарного 

засідання Великої Палати Конституційного Суду України. Наразі рішення щодо 

цього конституційного подання не ухвалено.  
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4. Упродовж періоду, охопленого цим звітом, до Вищої ради правосуддя 

надійшло 62 дисциплінарні скарги на дії суддів, за результатами розгляду яких 

трьох суддів було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Одне 

рішення Дисциплінарної палати було повністю скасовано Вищою радою 

правосуддя із закриттям дисциплінарного провадження. Оскарження ще двох 

рішень наразі триває. 

5. На початку 2021 році склалася кризова ситуація щодо фінансування 

судової гілки влади в Україні. Вищим антикорупційним судом, як головним 

розпорядником бюджетних коштів, що було прийнято рішення про зменшення 

запланованого обсягу видатків на 2021 рік на суму 135 мільйонів гривень, що 

мали бути спрямовані на здійснення реконструкції приміщень суду, та 

повернення їх до державного бюджету для забезпечення першочергових потреб 

місцевих та апеляційних судів.  

Попри наведені вище та багато інших подій судді ВАКС та АП ВАКС 

продовжують працювати в режимі максимальної відкритості та безперервно 

виконують функцію держави щодо здійснення правосуддя в кримінальних 

провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з ними злочинів, щодня 

демонструючи високий рівень професіоналізму та дотримання етичних 

стандартів поведінки.  

2. Показники роботи ВАКС 

2.1. Показники роботи слідчих суддів Вищого антикорупційного суду  

у 2020 році та у першому кварталі 2021 року  

І. У  2020  році на розгляді дев’ятьох слідчих суддів перебувало 11 336 

справ та матеріалів, враховуючи залишок з 2019 року. Лише за 2020 рік до суду 

надійшло 10868 заяв, клопотань, скарг на стадії досудового розслідування. 

Так, у 2020 році надійшло понад 8130 клопотань від слідчих/детективів, 

прокурорів та інших осіб. За вказаний період судді розглянули 8158 клопотань, 

з яких 7654 – по суті вимог: у 6493 клопотаннях вимоги задовольнили, у 1139 – 

відмовили. Ще 504 клопотання завершили без розгляду по суті вимог.  
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За 2020 рік на розгляд слідчих суддів Вищого антикорупційного суду 

надійшло 2535 скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора під 

час досудового розслідування. Із них 1461 скаргу розглянули по суті вимог. 656 

скарг задовольнили, у 805 – відмовили. 

Крім того, у 2020 році на розгляді слідчих суддів ВАКС у порядку глави 

21 КПК України (негласні слідчі (розшукові) дії) перебувало 2199 клопотань (з 

урахуванням залишку 2019 року), а надійшло у звітному періоді – 2166 

клопотань, закінчено розгляд станом на 31 грудня 2020 року 2199 клопотань. 

ІІ. З 01 січня по 31 березня 2021 року слідчі судді ВАКС вже розглянули 

2183 матеріали на стадії досудового розслідування, з яких 1688 клопотань, 437 

скарг та 58 заяв. 

Крім того, до ВАКС у порядку глави 21 КПК України (негласні слідчі 

(розшукові) дії) надійшло 805 клопотань, розглянуто 799 клопотань, залишок 

нерозглянутих станом на 01 травня 2021 року складає 6 клопотань. 

2.2. Показники роботи колегій суддів ВАКС, які здійснюють  

розгляд кримінальних проваджень по суті пред’явленого обвинувачення 

І. У 2020 році на розгляді шести колегій суддів ВАКС перебувало 235 

кримінальних проваджень щодо 458 осіб. Із них 85 кримінальних проваджень 

щодо 132 осіб надійшли до суду саме у 2020 році. ВАКС здійснює розгляд 

кримінальних проваджень про злочини, які здебільшого класифікуються як 

тяжкі та особливо тяжкі. Кількість осіб, які обвинувачуються у вчиненні 

тяжких та особливо тяжких злочинів, – 403 особи.  

У 2020 році до ВАКС на розгляд шести колегій суддів надійшло 85 

кримінальних проваджень для розгляду їх по суті пред’явленого 

обвинувачення, 7 заяв про перегляд судового рішення за виключними 

обставинами, 2 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами, 1 клопотання в порядку виконання судових рішень. 

У 22 кримінальних провадженнях ухвалено вироки, у 25 – закрито 

провадження, ще у 8 – ухвалено рішення про передачу їх за підсудністю.     
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 ІІ. З 01 січня по 31 березня 2021 року на розгляд колегій суддів ВАКС 

надійшло 13 кримінальних проваджень, 11 із яких – справи з обвинувальним 

актом. Ухвалено 7 вироків. 

2.3. Показники роботи колегій суддів АП ВАКС 

І. У 2020 році в провадженні суддів АП ВАКС (чотирьох колегій суддів) 

перебувало 1159 апеляційних скарг і матеріалів, зокрема, 22 апеляційні скарги 

на вироки, 58 – на ухвали суду першої інстанції, 1029 – на ухвали слідчих 

суддів; 46 клопотань/подань про направлення кримінального провадження з 

одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції; 4 

заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами.    

За результатами апеляційного розгляду апеляційних скарг прийнято 

рішення у 980 провадженнях щодо ухвал слідчих суддів, 53 – щодо ухвал суду, 

9 – щодо вироків суду, 4 – щодо заяви про перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, 46 – щодо клопотань/подань 

про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.   

ІІ. У період з 01 січня по 30 квітня 2021 року в провадженні АП ВАКС 

перебувало 364 апеляційні скарги та матеріали, з яких 311 апеляційних скарг на 

ухвали слідчих суддів, 20 – на ухвали суду, 24 – на вироки, 1 заява про перегляд 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, 8 

клопотань/подань про направлення кримінального провадження з одного суду 

до іншого.  

За результатами апеляційного розгляду апеляційних скарг прийнято 

рішення у 276 провадженнях щодо ухвал слідчих суддів, 19 – щодо ухвал суду, 

13 – щодо вироків суду, 1 – щодо заяви про перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, 8 – щодо клопотань/подань про 

направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.   
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3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ВАКС  

3.1. Забезпечення ВАКС постійними приміщеннями 

У 2020 році тривав процес, спрямований на забезпечення ВАКС та АП 

ВАКС  постійними приміщенням. 

У зв’язку з набранням чинності законами України від 18 червня 2020 року 

№ 729-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» щодо забезпечення приміщенням та інших питань 

діяльності Вищого антикорупційного суду» та № 730-IX «Про внесення зміни 

до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості державного 

підприємства «Антонов» щодо уточнення деяких питань реструктуризації 

заборгованості з метою створення передумов для забезпечення приміщенням 

Вищого антикорупційного суду», у липні 2020 року ВАКС як суб’єкт 

управління об’єктами державної власності звернувся до Прем’єр-міністра 

України з листами щодо доручення уповноваженим державним органам 

підготувати проєкти актів стосовно передачі до сфери його управління будівлі, 

розташованої за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41, для розміщення 

першої інстанції ВАКС та будівлі лабораторного корпусу № 1, розташованої за 

адресою: місто Київ, вулиця Преображенська, 5/2, для розміщення Апеляційної 

палати ВАКС, відповідно. 

29 липня 2020 року на виконання Закону України № 730-IX Прем’єр-

міністра України дав Міністерству економіки, Міністерству юстиції, 

Міністерству фінансів та Фонду державного майна України (далі – ФДМУ), за 

участі Державного концерну «Укроборонпром», доручення щодо передачі до 

сфери управління ВАКС будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, проспект 

Перемоги, 41. 

Однак, у серпні 2020 року Міністерство фінансів поінформувало про те, 

що реалізація Закону України № 730-IX та передача до сфери управління ВАКС 

будівлі, розташованої за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41 можлива 

лише за умови передбачення в бюджетному законодавстві відповідних 

положень щодо зменшення заборгованості ДП «Антонов» перед бюджетом, що 
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було обумовлено як наслідок передачі приміщення ВАКС. У вересні 2020 року 

ініційовано відповідні зміни до Закону України «Про Державний бюджет на 

2020 рік» та надіслано відповідні пропозиції щодо передачі разом із звітом з 

незалежної оцінки майна. Проте, враховуючи стислі строки до закінчення 

бюджетного періоду – 2020 року, а також тривалий процес внесення змін через 

законодавчу процедуру, зусилля було зосереджено на підготовці проекту 

Закону про Державний бюджет на 2021 рік та передбачені відповідних 

положень і бюджетних призначень на ці цілі.    

01 січня 2021 року набрав чинності Закон України від 15 грудня 2020 

року № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», статтею 33 

якого встановлено, що частина заборгованості державного підприємства 

«Антонов» як правонаступника державного підприємства «Київський 

авіаційний завод «Авіант» перед державою за виконання державою гарантійних 

зобов’язань за облігаціями, випущеними державним підприємством «Київський 

авіаційний завод «Авіант» у 2009 році під державну гарантію, погашається 

шляхом передачі у державну власність від державного підприємства «Антонов» 

нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 (літера А), за 

ринковою вартістю, яка підтверджується звітом про незалежну оцінку. 

11 січня 2021 року ВАКС звернувся з листом до Прем’єр-міністра 

України з проханням дати доручення Мінекономіки в найкоротші строки 

опрацювати та внести на розгляд Уряду проєкт розпорядження «Про передачу 

будівлі в м. Києві до сфери управління Вищого антикорупційного суду» на 

виконання статті 33 Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік». За 

наслідками кількох нарад та листування із відповідними органами державної 

влади, 22 березня 2021 року листом № 3213-03/17602-01 Мінекономіки подало 

на розгляд проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

виконання Закону України «Про реструктуризацію заборгованості державного 

підприємства «Антонов» на розгляд Уряду. 
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21  квітня  2021  року  за  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України 

№ 347-р Вищий антикорупційний суд визначено органом до сфери управління 

якого передається будівля по проспекту Перемоги, 41 в місті Києві.  

28 квітня 2021 підписано наказ ВАКС про утворення спільної комісії з 

питань передачі будівлі, до складу комісії включено представників ВАКС, 

ФДМУ, ДК «Укроборонпром» та ДП «Антонов». Комісії поставлено завдання у 

місячний строк здійснити всі необхідні заходи та провести державну 

реєстрацію прав на об’єкт.  

У свою чергу, паралельно тривав процес щодо передачі до сфери 

управління ВАКС будівлі лабораторного корпусу №1, розташованої за 

адресою: місто Київ, вулиця Преображенська, 5/2  для розміщення Апеляційної 

палати ВАКС. Державною судовою адміністрацією України спільно з ВАКС 

видано наказ «Про передачу об’єкта державної власності», проведено державну 

реєстрацію прав на зазначений об’єкт. Станом на сьогодні залишається гострим 

та потребує вирішення питання щодо виділення земельної ділянки, межі якої 

наразі не визначені, для забезпечення функціонування АП ВАКС.   

3.2. Фінансування ВАКС 

У 2020 році  

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» для 

ВАКС за відповідними бюджетними програмами затверджено видатки 

загального фонду в обсязі 373 648,4 тис. грн (поточні видатки – 290 913,5 тис. 

грн, капітальні видатки – 82 734,9 тис. грн). 

Навесні 2020 року відповідно до Закону України № 553-ІХ від 13 квітня 

2020 року «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» капітальні видатки за програмами зменшено на  82 234,9 

тис. грн. 

Крім  того,  на  виконання   розпорядження  Кабінету  Міністрів  України 

№ 1563-р від 14 грудня 2020 року «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних 

коштів на 2020 рік» видатки загального фонду за програмами ВАКС зменшено 
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на 19 062,3 тис. грн. Загальна сума видатків, які зменшено у 2020 році за 

бюджетними програмами ВАКС, становить 101 297,2 тис. грн. 

Таким чином, уточнений обсяг видатків за бюджетними програмами 

ВАКС у 2020 році становив 272 351,2 тис. грн, використано (касові видатки) – 

260 425,5 тис. грн, залишок невикористаних бюджетних асигнувань, 

направлених в дохід державного бюджету, становить 11 925,7 тис. грн. 

У 2021 році  

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Вищому 

антикорупційному суду передбачено 509 880,0 тис. грн (поточні видатки – 

298 228,5 тис. грн, капітальні видатки – 211 651,5 тис. грн). 

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 14.04.2021                 

№ 08020-09-10/12059 ВАКС надано попередні пропозиції щодо зменшення 

капітальних видатків у загальній сумі 135 000,0 тис. грн, які передбачені на 

забезпечення діяльності ВАКС (65 000 тис. грн) та Апеляційної палати ВАКС 

(70 000,0 тис. грн), і можуть бути спрямовані на першочергові потреби 

місцевих та апеляційних судів, пов’язані зі здійсненням судочинства.  

Важливо констатувати, що у 2020-2021 роках ВАКС профінансований 

належним чином, що дозволяє забезпечувати безперебійне здійснення 

правосуддя та дотримання всіх вимог процесуальних законів України.  

4. Комунікація ВАКС 

Дотримуючись принципу відкритості, незалежності, неупередженості та 

прозорості, Вищий антикорупційний суд налагоджує та вдосконалює 

комунікації між судом та суспільством, зокрема, через засоби масової 

інформації та соціальні мережі шляхом надання уповноваженими за 

Комунікаційною стратегією суддями та працівниками апарату інтерв’ю та 

роз’яснень, публікації ними тематичних колонок та блогів, проведення 

зустрічей зі студентами та учнями, організації онлайн-лекцій, участі у форумах 

та конференціях тощо. 

У 2020 році відділ комунікацій Вищого антикорупційного суду здійснив 

849 трансляцій судових засідань, які переглянули понад 208 000 осіб, та 
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створив 469 унікальних новини для сайту Судової влади та офіційних сторінок 

у соцмережах.  

Щодня голова суду, судді-спікери, працівники відділу комунікацій 

Вищого антикорупційного суду ретельно висвітлюють діяльність суду, адже як 

зазначає Європейський суд з прав людини «правосуддя має не лише 

здійснюватися, має бути видно, що воно здійснюється».  

У період з травня 2020 року по травень 2021 року в межах реалізації 

Комунікаційної стратегії ВАКС, зокрема, відбулись наступні події та були 

здійсненні наступні публікації:  

27 травня 2020 року голова ВАКС Олена Танасевич надала інтерв’ю 

виданню «Укрінформ», з яким можна ознайомитись за посиланням 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3034021-olena-tanasevic-golova-visogo-

antikorupcijnogo-sudu.html   

16 червня 2020 року на Аналітичному порталі «Слово і діло» 

опубліковано колонку судді-спікера ВАКС Катерини Сікори на тему: «Запит на 

«посадки»: швидкий суд чи таки справедливість?», з якою можна ознайомитись 

за посиланням https://www.slovoidilo.ua/2020/06/16/kolonka/kateryna-

sykora/pravo/zapyt-posadky-shvydkyj-sud-chy-taky-spravedlyvist 

23 червня та 09 липня 2020 року в Юридичній газеті опубліковано статтю 

судді-спікера ВАКС Віри Михайленко про процесуальний алгоритм щодо 

зупинення досудового розслідування через необхідність виконання 

процесуальних дій у межах міжнародної співпраці. 

27 червня 2020 року на «Українській правді» опубліковано колонку 

керівниці відділу комунікацій ВАКС Олесі Чемерис на тему «Суд на карантині: 

психологія комунікації», з якою можна ознайомитись за посиланням 

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/06/27/7257318/  

29 червня 2020 року суддя-спікер ВАКС Інна Білоус виступила на 

Громадському радіо на тему «Як дезінформація впливає на судову владу» 

https://hromadske.radio/podcasts/drive-time/istorychno-sklalosia-shcho-sudova-

vlada-komunikatsiyno-viddalena-vid-suspil-stva-suddia-spikerka-vaks-inna-bilous 
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01 липня 2020 року суддя-спікер ВАКС Інна Білоус виступила на 

Четвертому загальнонаціональному форумі «Незалежні суди та вільні ЗМІ» 

 https://hcac.court.gov.ua/hcac/pres-centr/news/962578/ 

08 липня 2020 року Інформаційне агентство «UNN» опублікувало 

колонку судді-спікера ВАКС Катерини Сікори на тему «Про «швидкі» вироки», 

з якою можна ознайомитись за посиланням https://www.unn.com.ua/uk/blog/345-

pro-shvidki-viroki 

21 липня 2020 року у виданні УНІАН опубліковано колонку голови 

ВАКС Олени Танасевич на тему «Таймінг судового розгляду або скільки часу 

витрачають судді на розгляд однієї справи», з якою можна ознайомитись за 

посиланням https://www.unian.ua/politics/olena-tanasevich-tayming-sudovogo-

rozglyadu-abo-skilki-chasu-vitrachayut-suddi-na-rozglyad-odniyeji-spravi-novini-

ukrajina-11083607.html 

23 липня 2020 року голова ВАКС Олена Танасевич надала інтерв’ю 

Судово-юридичній газеті на тему «Чи справді є конфлікт між адвокатами та 

Вищим антикорсудом», з яким можна ознайомитись за посиланням 

https://sud.ua/ru/news/publication/174524-chi-spravdi-ye-konflikt-mizh-advokatami-

ta-vischim-antikorsudom-intervyu-golovi-vaks-oleni-tanasevich  

04 серпня 2020 року голова ВАКС Олена Танасевич надала інтерв’ю 

Інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна», зі змістом якого можна 

ознайомитись за посиланням 

https://ua.interfax.com.ua/news/interview/678863.html   

06 серпня 2020 року підготовано та оприлюднено відкрите звернення 

суддів ВАКС, з яким можна ознайомитись за посиланням 

https://hcac.court.gov.ua/hcac/pres-centr/news/977774/  

13 серпня 2020 року заступник голови ВАКС Євген Крук надав інтерв’ю 

інформаційному агентству «UNN» про ефективність Антикорупційного суду та 

тиск на суддів, з яким можна ознайомитись за посиланням 

https://www.unn.com.ua/uk/publication/1885850-pro-efektivnist-antikoruptsiynogo-

sudu-ta-tisk-na-suddiv-intervyu-yevgena-kruka   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhcac.court.gov.ua%2Fhcac%2Fpres-centr%2Fnews%2F962578%2F&h=AT36G0ASR28LUQRTmYpEj_xiMFVuW3ec9_6Pu9S3JOw9F7Nd8uyRgrEEjoj2hBvFV7xeK_pLXwG17VPZXKWi7EfwGaKvV--Fy533KkkRBLdL7YI_YMtlvdzplqYIEolTlVYTusSjNUsHnAgbvmoQrrezUdn8wBU4RcAJ2y4TdsuOKHW8hjSIHYhd6YQaekdTZNYLG2clpxpg8BuoONZrZZaKnpcyS6OSeBASImq0ZjLpOf0TkTEYIvoaak2eHR19OXsPW1POCf7Oa1dNL-27TkHNE_HTEvHkHKuymjOitoZGrVF3j_YdScGoGGoGyF1k56DVbw6BGFELupZnOTpT6Phsqu6gtutYBcHQu5Ma-hNZZ6xPn7v9cGbJ8pZSctsISkH_v-O2LE7gaAE5shRaRyxDqJ6YaZyzkjeyj3nw9bY6qQfMbjPKFyyIqOlBbLE08kOrwcToFATa3YclNxEg8AFmALXcUF0WzJRs-MNpm328U3oUkp7buxF8iiJmXzEqyUNlR38mu-GPZWV7sSdAGms7pPo0rX2mWMiSnZuP6E4YzGlZoJBIwTv9oF8DeNLq3Youas3lCMKtIGHmi6UMqDVdLrU
https://hcac.court.gov.ua/hcac/pres-centr/news/977774/
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25 серпня 2020 року на Ліга.net опубліковано блог судді-спікера ВАКС 

Інна Білоус на тему «Про особливості закриття справи через закінчення строків 

давності», з яким можна ознайомитись за посиланням 

https://blog.liga.net/user/ibilous/article/pro-osoblivosti-zakrittya-spravi-cherez-

zakinchennya-strokiv-davnosti  

До першої річниці процесуальної діяльності голова ВАКС Олена 

Танасевич та судді Інна Білоус, Тетяна Гавриленко, Олексій Кравчук, Олег 

Коліуш, Євген Крук, Віктор Маслов, Віктор Ногачевський, Олег Ткаченко, 

Леся Федорак  розповіли у відео-зверненнях про свої враження та емоції від 

здійснення правосуддя у новоствореній установі. 

06 вересня 2020 року голова ВАКС Олена Танасевич надала інтерв’ю 

Всеукраїнському професійному юридичному виданню «Юридична Газета 

online», з яким можна ознайомитись за посиланням https://yur-

gazeta.com/interview/chasu-zavzhdi-ne-vistachae-ale-ya-vvazhayu-shcho-chim-

bilshe-planuesh-tim-bilshe-vstigaesh.html.  

09 вересня 2020 року у Всеукраїнському професійному юридичному 

виданні «Юридична Газета online» опубліковано статтю судді-спікера ВАКС  

Віри Михайленко на тему «Проблеми судового контролю при оскарженні 

бездіяльності щодо внесення відомостей у ЄРДР», з якою можна ознайомитись 

за посиланням https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-

praktika/problemi-sudovogo-kontrolyu-pri-oskarzhenni-bezdiyalnosti-shchodo-

vnesennya-vidomostey-u-erdr.html 

16 вересня 2020 року на мультимедійній платформі «Укрінформ» 

опубліковано блог судді-спікера ВАКС Катерини Сікори на тему «Щодо 

свободи вираження поглядів та безкарності дифамаційної інформації», зі 

змістом якого можна ознайомитись за посиланням 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3100210-sodo-svobodi-virazenna-pogladiv-

ta-bezkarnosti-difamacijnoi-informacii.html  

12 жовтня 2020 року голова ВАКС Олена Танасевич відповідала на 

запитання видання «Закон і бізнес». Зі змістом інтерв’ю можна ознайомитись за 
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посиланням https://zib.com.ua/ua/144919-

edine_scho_pereshkodzhae_vaks_buti_sche_efektivnishim_ce_zam.html  

08 листопада 2020 року ВАКС долучився до 20 ювілейного 

радіодиктанту. 

13 листопада 2020 року судді-спікери ВАКС Інна Білоус та Віра 

Михайленко взяли участь у VII Всеукраїнській конференції з кримінального 

права та процесу, де з представниками правничої спільноти обговорювали 

реалізацію засади змагальності у практиці слідчих суддів, випадки зловживань 

процесуальними правами та низку інших питань, які виникають під час 

досудового розслідування. 

02 грудня 2020 року на медійній платформі «Укрінформ» опубліковано 

блог судді-спікера ВАКС Катерини Сікори на тему «Антологія одного 

«викриття», або що криється за гучними справами, які перебувають у 

провадженні ВАКС». Зі змістом блогу можна ознайомитись за посиланням 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3147385-antologia-odnogo-vikritta-abo-so-

krietsa-za-gucnimi-spravami-aki-perebuvaut-u-provadzenni-vaks.html       

08 грудня 2020 року у «Юридичній газеті» опубліковано колонку судді-

спікера ВАКС Віри Михайленко на тему «Суддя адвокату не ворог. 

Спостереження судді ВАКС», з якою можна ознайомитись за посиланням 

https://yur-gazeta.com/publications/practice/advokatura/suddya-advokatu-ne-vorog-

sposterezhennya-suddi-vaks.html  

15 грудня 2020 року суддя-спікер ВАКС Інна Білоус взяла участь у 

фільмі-проекті «Червона лінія. Корупція», першій роботі із документального 

циклу фільмів «Української правди» про найважливіші проблеми та виклики 

для українського суспільства. Переглянути фільм можна за посиланням 

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/12/15/7276965/  

16 грудня 2020 року суддя-спікер ВАКС Катерина Сікора спеціально для 

Трансперенсі Інтернешнл Україна взяла участь у проекті «П’ять історій жінок, 

які працюють в антикорупції», з яким можна ознайомитись за посиланням 

https://womo.ua/5-istoriy-zhinok-yaki-pratsyuyut-v-

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3147385-antologia-odnogo-vikritta-abo-so-krietsa-za-gucnimi-spravami-aki-perebuvaut-u-provadzenni-vaks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3147385-antologia-odnogo-vikritta-abo-so-krietsa-za-gucnimi-spravami-aki-perebuvaut-u-provadzenni-vaks.html
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antikoruptsiyi/?fbclid=IwAR2gs02unKS0ANAriY5Po2V0dpdpetacG9XJxrmB3Q6t_

fOqP8fRQwslnvw   

23 грудня 2020 року у виданні «Українська правда» опубліковано 

колонку голови ВАКС Олени Танасевич на тему «Тримання під вартою не 

дорівнює позбавленню волі», зі змістом якої можна ознайомитись за 

посиланням https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/24/7277972/ 

13 січня 2021 року у виданні «Кореспондент» опубліковано колонку 

керівниці відділу комунікацій ВАКС Олесі Чемерис на тему «Рік підвищених 

контактів» 

https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4315635/?fbclid=IwAR0NPuzhOppU8o

IYUr9zOU7JOsq6wfg7rKqiYQ3f44H9YIhz0Z6MrkENPYg 

21 січня 2021 року суддя-спікер ВАКС Віра Михайленко взяла участь в 

онлайн-дискусії за результатами піврічного комплексного дослідження роботи 

ВАКС, презентованого Трансперенсі Інтернешнл Україна.  

21 січня 2021 року відбулась онлайн-лекція голови ВАКС Олени 

Танасевич та судді Тетяни Гавриленко для студентів Київського інституту 

інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська 

юридична академія». 

06-07 березня 2021 року у ВАКС відбулись дводенні змагання для 

студентів-правників з Києва, Львова, Харкова – National Anticorruption Moot 

Court Competition. Змагання проходили у форматі моделювання реальних 

судових засідань, під час яких студенти мали можливість позмагатись у 

вміннях представляти сторони обвинувачення та захисту у кримінальних 

провадженнях щодо корупційних злочинів. Організатором виступив локальний 

осередок міжнародної організації – Elsa Kyiv.  

10 березня 2021 року голова ВАКС Олена Танасевич та суддя-спікер Віра 

Михайленко взяли участь у форумі жіночого лідерства «Будь жінкою. Будь 

лідеркою. Будь собою», що був організований Донецьким юридичним 

інститутом МВС України за підтримки Програми ООН із відновлення та 

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/24/7277972/
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розбудови миру. На форумі говорили про роль жінок у правозастосуванні та 

законотворенні. 

12 березня 2021 року відбулась зустріч голови ВАКС Олени Танасевич зі 

студентами українських юридичних вишів - Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна, Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого та Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Організатором виступив локальний 

осередок міжнародної організації – Elsa Kyiv.  

11 та 18 березня 2021 року відбулись онлайн-лекції суддів ВАКС 

Михайленко Віри та Сікори Катерини для студентів Київського інституту 

інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська 

юридична академія».  

22 квітня 2021 року у виданні «Українська правда» опубліковано колонку 

голови ВАКС Олени Танасевич на тему «Який порядок виконання покарань», зі 

змістом якої можна ознайомитись за посиланням  

https://www.pravda.com.ua/columns/2021/04/22/7291185/ 

 23 квітня 2021 року суддя-спікер ВАКС Віра Михайленко взяла участь у 

круглому столі «Етика правника», на якому обговорювались виклики та 

проблеми комунікації у судовій системі. 

 Крім наведеного, судді ВАКС регулярно беруть участь у науково-

практичних конференціях, круглих столах, форумах тощо, професійно 

обговорюючи питання правозастосування в колі правничої спільноти. 

5. Заходи з підвищення кваліфікації суддів 

13-14 жовтня 2020 року судді Вищого антикорупційного суду взяли 

участь у круглому столі у співпраці із Координатором проектів ОБСЄ в Україні 

на тему: «Питання застосування антикорупційної практики Європейського суду 

з прав людини». 

https://www.pravda.com.ua/columns/2021/04/22/7291185/
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16-18 лютого 2021 року судді Вищого антикорупційного суду пройшли 

онлайн-курс навчання з протидії корупції та хабарництва з висвітленням 

міжнародного досвіду.  

22-26 лютого 2021 року судді Вищого антикорупційного суду пройшли 

курс підвищення кваліфікації у Національній школі суддів України за 

підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, USAID Україна, Ради Європи, 

ОБСЄ Проект «Право-Justice». 

6. Робота ВАКС зі зверненнями громадян та  

в сфері надання доступу до публічної інформації 

 І. У 2020 році до ВАКС надійшло 1256 документів: 

 1. 239 звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян» (із них 19 розглянуто АП ВАКС): 

− задоволено повністю — 12; 

− задоволено частково — 4; 

− відмовлено — 130; 

− скеровано за належністю — 1; 

− залишено без розгляду — 64; 

− повернуто авторові — 28; 

 2. 314 звернень/листів від фізичних, юридичних осіб, громадських 

об’єднань, які не належать до сфери дії Закону України «Про звернення 

громадян» чи іншого нормативного акта; 

 3. 307 запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» (із них 28 розглянуто АП ВАКС): 

− задоволено повністю — 108; 

− відмовлено повністю — 38; 

− відмовлено частково — 114; 

 4. 348 звернень від адвокатів, передбачених Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», а також листів, заяв, що не підлягають 

розгляду в процесуальному порядку; 
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 5. 46 запитів щодо доступу до персональних даних (відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»); 

 6. 1 депутатське звернення (відповідно до Закону України «Про статус 

народного депутата України») та 1 запит члена комітету Верховної Ради 

України (відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України»). 

 ІІ. У 2021 році (станом на 01 травня) до ВАКС надійшло 597 

документів: 

 1. 54 звернення громадян відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян» (із них 52 розглянуто АП ВАКС): 

− задоволено повністю — 0; 

− задоволено частково — 0; 

− відмовлено — 31; 

− скеровано за належністю — 0; 

− залишено без розгляду — 23; 

− повернуто авторові — 0; 

 2. 206 звернень/листів від фізичних, юридичних осіб, громадських 

об’єднань, які не належать до сфери дії Закону України «Про звернення 

громадян» чи іншого нормативного акта: 

− розглянуто ⎯ 185; 

− триває розгляд ⎯ 21; 

 3. 168 запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» (із них 3 розглянуто Апеляційною палатою 

ВАКС): 

− задоволено повністю — 36; 

− відмовлено повністю — 18; 

− відмовлено частково — 114; 



18 

 

 4. 138 звернень від адвокатів, передбачених Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», а також листів, заяв, що не підлягають 

розгляду в процесуальному порядку: 

− розглянуто ⎯ 124; 

− триває розгляд ⎯ 14; 

 5. 11 запитів щодо доступу до персональних даних (відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»); 

 6. 1 депутатське звернення (відповідно до Закону України «Про статус 

народного депутата України») та 19 запитів посадових (службових) осіб у 

межах виконання ними своїх повноважень. 

 У судовому порядку оскаржено одну відповідь на запит на інформацію: 

рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 квітня 2021 

року у задоволенні позовних вимог позивача до ВАКС відмовлено в повному 

обсязі. 

7. Питання безпеки працівників та відвідувачів ВАКС    

7.1. Щодо оснащення житла суддів ВАКС  

охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації 

З 2019 року залишаються не реалізованими в повній мірі положення 

статті 10 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», зокрема, щодо  

забезпечення житлових приміщень суддів охоронними сигналізаціями та 

тривожними кнопками. Це пов’язано із низкою неточностей законодавства, 

зокрема, щодо визначення розпорядника бюджетних коштів, за які повинно 

придбаватися таке обладнання, адже обов’язок забезпечення безпеки суддів 

ВАКС покладено на Службу судової охорони (далі за текстом, ССО), але не 

визначено порядку покриття витрат для забезпечення сигналізації особистого та 

службового житла суддів.   

 З метою пошуку ефективних рішень для розв’язання ситуації, що 

склалась, апарат  ВАКС звернувся з проханням надати міжнародну технічну 

допомогу для обладнання охоронно-пожежною сигналізацією службового та 
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особистого житла суддів ВАКС. Наразі тривають процедури закупівель 

обладнання, орієнтовний час постачання обладнання – червень 2021 року.    

7.2. Щодо забезпечення суддів ВАКС особистою охороною 

Станом на сьогодні ССО не має інституційної спроможності забезпечити 

цілодобову охорону всіх суддів ВАКС. Разом з тим, ССО поінформувала, що у 

разі виникнення реальної загрози посягання на життя та здоров’я суддів ВАКС 

та членів їх сімей, ССО готова вжити всіх необхідних заходів щодо 

забезпечення їх безпеки. 

Так, 25 травня 2020 року вперше суддя ВАКС звернулась з 

повідомленням про факти втручання у її діяльність як слідчого судді, погрози 

на її адресу та адресу членів її сім’ї. Вже 29 травня 2020 року силами підрозділу 

особистої безпеки суддів Територіального управлінням ССО (далі за текстом, 

ТУ ССО) у м. Києві та Київській області особиста охорона судді була 

забезпечена.  

Станом на теперішній час ССО забезпечує особисту охорону 7 суддів 

ВАКС (перша інстанція – 3 судді, Апеляційна палата – 4 судді). Охорона надана 

за зверненням суддів з підстав наявності реальних загроз безпеці, виходячи із 

спроможності підрозділу особистої безпеки суддів Територіального управління 

ССО у м. Києві та Київській області. 

7.3. Щодо дообладнання приміщення ВАКС  

додатковими засобами безпеки 

 У межах реалізації проєкту надання ВАКС міжнародної технічної 

допомоги наразі розглядається можливість забезпечення ВАКС додатковими 

технічними засобами для приміщення, розташованого на Хрещатику, 42 в місті 

Києві, а саме обладнання кабінетів суддів електронними замками системи 

контролю доступу та додаткового оснащення системи відеоспостереження. 

Орієнтовний час постачання обладнання – червень 2021 року.    
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7.4. Охорона будівель та території ВАКС 

На сьогодні охорона будівель та території ВАКС організована та 

здійснюється ТУ ССО у місті Києві та Київській області у тій мірі, що створює 

переважно задовільне відчуття безпеки та захищеності. 

З центральним органом управління ССО та ТУ ССО налагоджено 

достатньо ефективну співпрацю, спрямовану на підтримання на належному 

рівні безпеки у ВАКС та вдосконалення безпекових питань. 

На даному етапі становлення як ВАКС, так і ССО постійно триває процес 

вдосконалення системи безпеки. Пропозиції ВАКС здебільшого беруться ССО 

до уваги під час організації служби з охорони будівель та підтримання 

громадського порядку у приміщеннях. 

Протягом 2020 року до ССО та ТУ ССО апаратом ВАКС направлено 

пропозиції з покращення системи охорони, а саме щодо: 

а) вирішення проблемних питань об’єктової охорони приміщень ВАКС – 

вжито належних заходів; 

б) реагування на несанкціоновані польоти над територією ВАКС 

безпілотних повітряних суден (дрони, квадрокоптери) – вжито належних 

заходів; 

в) забезпечення пропускного режиму в будівлях, де розташовані 

режимно-секретні приміщення ВАКС, – вжито належних заходів; 

г) до ССО направлено звернення щодо необхідності вжиття додаткових 

організаційних заходів підвищення безпеки у ВАКС та розробки регламентних 

документів з безпеки ВАКС – переважна більшість питань залишилася без 

належного реагування. 

7.5. Щодо пропуску осіб до приміщень та на територію ВАКС 

У зв’язку з виданням ДСА України та ССО спільного наказу № 43/61 від 

30 січня 2020 року «Про затвердження Примірних правил пропуску осіб до 

будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх 

територію транспортних  засобів»  наказом  ВАКС  від  04  березня  2020 року 

№ 14 затверджено новий Порядок забезпечення безпеки, пропуску осіб до 
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приміщень Вищого антикорупційного суду та транспортних засобів на 

територію Вищого антикорупційного суду. 

Підрозділом охорони ВАКС, що входить до складу ТУ ССО, виконуються 

завдання щодо цілодобової охорони трьох приміщень ВАКС, що обладнані 

достатньо сучасними інженерно-технічними засобами охорони, які дозволяють 

цілодобово підтримувати безпеку у суді на належному рівні. 

На цей час до забезпечення охорони і підтримання громадського порядку 

у ВАКС щоденно в середньому залучається – 18 співробітників,  

з них – 11 на добове чергування. 

За інформацією Служби судової охорони співробітниками підрозділу 

охорони під час проведення поверхневого огляду відвідувачів, було не 

допущено пронесення до приміщень ВАКС: 

У 2020 році – 318 заборонених предметів, у тому числі: 

- вогнепальна зброя – 11; 

- пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею, – 31; 

- ножі – 145; 

- балончики, споряджені речовиною сльозогінної, та дратівної дії – 83; 

- електрошокові пристрої – 2; 

- ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 46. 

У 1 кварталі 2021 року – 188 заборонених предметів, у тому числі: 

- пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею, – 28; 

- ножі – 78; 

- балончики, споряджені речовиною сльозогінної та дратівної дії, – 45; 

- ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 37. 

7.6. Щодо подій 30 вересня-01 жовтня 2020 року 

У ніч з 30 вересня на 01 жовтня 2020 року у нічний час у внутрішньому 

дворі суду (проспект Перемоги, 41) відбувся вибух, у результаті чого було 

пошкоджено фасад будівлі. Подальша експертиза підтвердила вибух бойової 

гранати. 
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02 жовтня 2020 року голова Вищого антикорупційного суду звернулась з 

повідомленням про втручання в діяльність суду, за якою 08 жовтня 2020 року 

Вища рада правосуддя ухвалила рішення № 2802/0/15-20 звернутись до Служби 

судової охорони щодо невідкладного вжиття передбачених законом заходів із 

забезпечення особистої безпеки суддів та охорони приміщення Вищого 

антикорупційного суду, а також до Офісу Генерального прокурора та 

Національної поліції України щодо надання інформації про розкриття та 

розслідування кримінального правопорушення за фактами, викладеними у 

повідомленні Голови Вищого антикорупційного суду Танасевич О.В.  

У зв’язку із вибухом у жовтні 2020 року проведено позачергове 

обстеження території та приміщень ВАКС спільною комісією ВАКС та ТУ 

ССО, за наслідками чого внесені пропозиції щодо покращення безпекових 

питань у ВАКС. 

За фактом вибуху у внутрішньому дворі ВАКС здійснюється досудове 

розслідування слідчими органами Національної поліції України в трьох 

кримінальних провадженнях.  

Наразі триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях, 

внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номерами 

12020100090005178 та 12020100090005176 за ознаками вчинення кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 КК України, а також за 

номером 42020000000001996 за ознакою вчинення кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України. 


