
Підсумки роботи Апеляційного суду Донецької області у І півріччі 2018 р. 

 

 У першому півріччі 2018 р. до Апеляційного суді Донецької 

областіНАДІЙШЛО:8 726 справ та матеріалів (проти 6 832 справ та матеріалів 

у 1 півріччі 2017 р.) що на 27,72% більше. З них: 

• 1 381 цивільна справа  (м. Маріуполь - 458, м. Бахмут - 923). У 1 півріччі 

2017 р. – 1 564), що на 11,63 % менше, ніж у 1 півріччі 2017 р.;  

По категоріям:  

- цивільні справи щодо перегляду судових рішень за апеляційними 

скаргами – 1375 (проти 1556), або зменшення на 11,63%; 

- цивільні справи про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами  - 3 (проти 3 у 1 півріччі 2017 р.); 

- цивільні справи про визначення підсудності  - 3 (проти 5 у 1 півріччі 

2017 р.) 

• 6 687 кримінальних справ та проваджень (м. Маріуполь – 6064, м. 

Бахмут - 803).У 1 півріччі 2017 р. – 4 989, що на 37,64 %більше.  

По категоріям: 

- 5 409 кримінальних проваджень за поданням про надання дозволу на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії (проти 3 616), 

- 731 кримінальні провадження про перегляд судових рішень за 

апеляціями (проти 681), 

- 423 кримінальних провадження з апеляціями на ухвали слідчих суддів ( 

проти 479),  

- 276 клопотань (подань) про направлення кримінальних проваджень з 

одного суду до іншого (проти  177),  

- 11кримінальна справа про перегляд судових рішень за апеляціями 

(проти 14),  

- 7 кримінальних проваджень про перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами (проти 13), 

- 4 заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження (проти 3), 

- 3 кримінальні провадження за заявами/клопотаннями щодо виконання 

судового рішення (проти 6), 

- 3 кримінальні справи з апеляціями на ухвали (постанови) суддів, 

постановленні за поданнями правоохоронних органів  або за скаргами на 

їх дії та рішення (у 1 півріччі 2017 р. – не було). 

-  

• 478справ про адміністративні правопорушення (м. Маріуполь – 202, м. 

Бахмут - 276)У 1 півріччі 2017 р. – 279, що на 71,33 % більше. 

 

Усього РОЗГЛЯНУТО8 655справ та матеріалів(м. Маріуполь –                   

6 710, м. Бахмут – 1 945 ). У 1 півріччі 2017 р.  – 6 692, тобто на 29,33% 

більше, ніж за минулий період, з них: 



-  1 364 справ цивільного судочинства(м. Маріуполь – 429, м. Бахмут - 

935). У першому півріччі 2017 р. – 1485, абозменшення на 7,93%. 

 

По категоріям: 

- цивільні справи щодо перегляду судових рішень за апеляційними 

скаргами – 1358 (проти 1 475), або зменшення на 7,93%; 

- цивільні справи про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами  - 3 (проти 5 у 1 півріччі 2017 р.), або зменшення на 40%; 

- цивільні справи про визначення підсудності  - 3 (проти 5 у 1 півріччі 

2017 р.), або зменшеннях на 40%. 

 

- 6 822 кримінальних справи та провадження (м. Маріуполь – 6 075, м. 

Бахмут - 747). У першому півріччі 2017 р. – 4936, або збільшення на 38,21%. 

По категоріям:  

- 5 409 кримінальні провадження за поданням про надання дозволу на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії (проти 3616), 

- 696 кримінальних проваджень про перегляд судових рішень за 

апеляціями за новим КПК (проти 650), 

- 419 кримінальних проваджень з апеляціями на ухвали слідчих суддів 

(проти 455),  

-274 клопотань (подань) про направлення кримінальних проваджень з 

одного суду до іншого (проти 174), 

- 10 кримінальних справ про перегляд судових рішень за апеляціями 

(проти 14), 

- 4 кримінальних проваджень про перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами (проти 15), 

- 4 заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження (проти 5), 

- 4кримінальні провадження за заявами/клопотаннями щодо виконання 

судового рішення (проти 6), 

- 2 кримінальні справи з апеляціями на ухвали (постанови) суддів, 

постановленні за поданнями правоохоронних органів  або за скаргами 

на їх дії та рішення (проти 1). 

 

- 469 справ про адміністративні правопорушення (м. Маріуполь – 206, м. 

Бахмут - 263). У 1 півріччі 2017 р. - 271, або збільшення на 73,06%. 

 

ЗАЛИШОК НЕРОЗГЛЯНУТИХ СПРАВ складає – 918 (м. Маруіполь – 

277, м. Бахмут - 641). У 1 півріччі 2017 р. – 770, тобто на 19,22% більше ніж за 

минулий період, з них: 

- 352 справи цивільного судочинства(м. Маріуполь – 116, м. Бахмут - 

236). У першому півріччі 2017 р. - 326, або збільшення на 7,98%; 

 

По категоріям:  

- цивільні справи щодо перегляду судових рішень за апеляційними 

скаргами – 349 (проти 326), або збільшення на 7,06%; 



- цивільні справи про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами  - 3 (проти 0 у 1 півріччі 2017 р.), або збільшення на 100 

%; 

 

- 513 кримінальних справ та проваджень(м. Маріуполь – 135, м. 

Бахмут - 378). У першому півріччі 2017 р– 410, або збільшення на 

25,12%. 

 

По категоріям: 

- 460 кримінальних проваджень про перегляд судових рішень за 

апеляціями за новим КПК (проти 344),  

- 30 кримінальних проваджень з апеляціями на ухвали слідчих суддів 

(проти 48),  

- 12 кримінальних справ про перегляд судових рішень за апеляціями 

(проти 11) 

- 3клопотання (подань) про направлення кримінальних проваджень з 

одного суду до іншого (проти 5), 

- 3 заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження (проти 2), 

- 3 кримінальних провадження про перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами (у 1 півріччі 2017 р. не було в залишку) 

 

 

- 53 справи про адміністративне правопорушення м. Маріуполь – 26, м. 

Бахмут - 27). У першому півріччі 2017 р. - 35, або на 55,88% більше, ніж у 

першому півріччі 2017 р.  

 

Навантаження на суддів Апеляційного суду Донецької  області. 

 

За штатом в Апеляційному суді Донецької області передбачено 70 суддів, 

у першому півріччі 2018 року фактично здійснювали правосуддя55суддів. 

 

Середньомісячне навантаження на суддю Апеляційного суду Донецької 

області у першому півріччі 2018 р. складає 31,65 справ та матеріалів  (проти 

20,04 у першому півріччі 2017 р.),тобто спостерігається збільшення 

навантаження на 57,93%.  

 

Середньомісячне навантаження на суддю Апеляційного суду Донецької 

області у м. Маріуполі складає13,04 (проти 10,28 у минулому звітному періоді) 

з них на суддю судової палати з розгляду цивільних справ 7,62 (проти 6,90 

справ), на суддю судової палати з розгляду кримінальних та справ про 

адміністративні правопорушення  20,87 (проти 15,02)  

 

Середньомісячне навантаження на суддю Апеляційного суду Донецької 

області у м. Бахмуті  складає 14,25 (проти 11,91), з них на суддю судової палати 

з розгляду цивільних справ – 8,87 (проти 8,95), на суддю судової палати з 



розгляду кримінальних та справ про адміністративні правопорушення 

28,59(проти 18,32 у 1 півріччі 2017).  

 

Якість роботи Апеляційного суду Донецької області у 1 півріччі 2018  

р. 

 

Судова палата у кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення (м. Бахмут).   

 

У першому півріччі 2018 року Верховним Судом  скасовано 13 ухвал 

стосовно 13 осіб  та 5 вироків   стосовно 6-ти осіб;  змінено 3 вироки  щодо 3 

осіб,  змінено 2 ухвали  стосовно  3-х осіб.Усього  змінено та скасовано 

23вироки та ухвали стосовно 25-ти осіб, або 2,27% від розглянутих справ 

та проваджень. Цей показник є  аналогічним з показником за 1 півріччя 2017 

року. 

 

Судова палата у кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення у м. Маріуполі  

 

У І півріччі 2018 року по кримінальним справам, розглянутим 

апеляційним судом Донецької області в порядку КПК України в редакції 1960 

р. Верховним Судом було скасовано 1 ухвалу відносно 3 осіб.За кримінальними 

провадженнями, розглянутими апеляційним судом у І півріччі 2018 року в 

порядку норм діючого КПК України, Верховним Судом скасовано3 вироки 

щодо 4 осіб, 8 ухвал щодо 10 осіб (з них 2 щодо 2 осіб ухвалених на 

досудовому слідстві), змінено 1 ухвалу щодо 1 особи. Усього скасовано та 

змінено 13 судових рішень щодо 16 осіб, що складає 4,8% від розглянутих 

справ та проваджень, що підлягають касаційному оскарженню (проти  6,8% у 

першому півріччі 2017 р.) 

 

Судова палата у цивільних справах (м. Бахмут  

У першому півріччі 2018 року  Верховним Судом скасовано 33 судових 

рішень ухвалених апеляційним судом та змінено 1 рішення. Усього скасовано 

та змінено 34 судових рішення, що складає 3,53 % від загальної кількості 

розглянутих у апеляційній інстанції (проти 6,26% у першому півріччі 2017 р.). 

 

Судова палата у цивільних справах (м. Маріуполь). 

У першому півріччі 2018 року Верховним Судом скасовано1 рішення та 

1 ухвала, що становить 0,46% ( проти 3,99% у 1 півріччі 2017 р.). 

 


