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У Верховному Суді розглянуто запит від 13 липня 2022 року щодо надання 
інформації з наступних питань (вх. ВС № 145/0/17-22 від 13 липня 2022 року):

1. У скількох судових справах, які знаходяться на розгляді Верховного Суду, 
було знищено документи, починаючи з 24 лютого 2022 року? Деталізуйте, які 
документи було знищено і чи підлягають вони відновленню?

2. Хто ухвалював рішення про знищення документів? Який критерій відбору 
діяв до знищення документів?

3. Станом на 13 липня 2022 року, яка кількість справ за позовом фізичних та 
юридичних осіб, щодо яких Рада національної безпеки і оборони України 
запровадила персональні санкції, знаходиться на розгляді Верховного Суду? У 
скількох справах винесено остаточні рішення?

За результатами розгляду запиту повідомляємо наступне.
Станом на 13 липня 2022 року Верховний Суд за позовами фізичних або 

юридичних осіб про визнання протиправними та нечинними або про визнання 
протиправними і скасування указів Президента України щодо застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 
не розглянув 196 справ і матеріалів, які перебувають у Касаційному 
адміністративному суді у складі Верховного Суду, та 2 провадження - у Великій 
Палаті Верховного Суду (за апеляційними скаргами на рішення суду першої 
інстанції). До вказаної дати Касаційний адміністративний суд у складі Верховного 
Суду розглянув 33 справи та матеріали, з яких 7-у період після 24 лютого цього 
року (6 позовних заяв залишено без розгляду, 1 - повернуто), а Велика Палата 
Верховного Суду розглянула 29 проваджень, із яких 3-у період після 24 лютого 
цього року (апеляційні скарги у цих 3 провадженнях залишила без задоволення, а 
судові рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 
(ухвалу про залишення позову без розгляду, ухвалу про відмову у поновленні 
строку на звернення до суду та повернення позовної заяви, а також рішення про 
відмову у задоволенні позову) - без змін).

Протягом 2018 - 2022 років на виконання ухвал Верховного Суду Кабінет 
Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, Служба безпеки
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України, які у згаданих справах є третіми особами на стороні Президента України 
як відповідача і не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, а також 
Національна поліція України направили на адресу відділу режимно-секретної 
роботи Верховного Суду у 133 адміністративних справах додаткові матеріали, які 
містять відомості, що становлять державну таємницю. Зазначені додаткові 
матеріали до 25 лютого 2022 року перебували на обліку та зберіганні у відділі 
режимно-секретної роботи Верховного Суду.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та 
початком повномасштабного вторгнення на всю територію України 24 лютого 
2022 року Президент України Указом № 64/2022 постановив ввести в Україні 
воєнний стан.

Ураховуючи просування російських воєнізованих формувань у бік Києва та 
територією столиці, зокрема ризик бойових дій поблизу приміщення суду в 
урядовому кварталі, у зв'язку із виникненням реальної загрози захоплення 
матеріальних носіїв секретної інформації (далі - МИСІ) та відсутністю можливості 
їх вивезення у безпечне місце відповідно до Порядку дій посадових осіб щодо 
здійснення заходів із забезпечення режиму секретності у Верховному Суді у разі 
виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації (далі - 
Порядок дій) (інв. № 234 від 21 серпня 2019 року), який розроблений у Верховному 
Суді на виконання вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності 
в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
18 грудня 2013 року № 939 (далі - Порядок 939), 25 лютого 2022 року у Верховному 
Суді було прийнято рішення про знищення усіх МИСІ, які перебувають на обліку та 
зберіганні у відділі режимно-секретної роботи Верховного Суду.

Деякі обставини зазначеної загрози вже є загальновідомими. Так, уранці 
25 лютого 2022 року у засобах масової інформації з'явилися повідомлення про 
просування російської танкової колони й окремих груп російських солдатів у бік 
Києва. Також у соціальних мережах поширювали відеозаписи руху російської 
бойової машини в Оболонському районі Києва та повідомляли про російських 
диверсантів в українській формі, які пересувалися вулицями міста на захоплених 
автомобілях Збройних Сил України. У квітні поточного року в інтерв'ю журналісту 
видання «Time» Саймону Шустеру Президент України також розповів про висадку 
російських ударних груп у центрі Києва в урядовому кварталі та штурм Офісу 
Президента України (неподалік від Верховного Суду) у перші дні війни.

25 лютого 2022 року з дотриманням вимог Порядку 939 та Порядку дій 
працівники відділу режимно-секретної роботи Верховного Суду знищили усі МИСІ, 
які перебували на обліку і зберіганні у відділі. Підтвердження цього долучили до 
номенклатурної справи Верховного Суду. Таким підтвердженням є службова 
записка начальника відділу режимно-секретної роботи Верховного Суду на ім'я 
Голови Верховного Суду, а додатками до неї - акти про знищення. У цих актах 
наведений перелік знищених МИСІ із зазначенням їх повної назви відповідно до 
облікових форм, номера і дати реєстрації, грифа секретності (обмеження доступу),



кількості примірників, номерів примірників та кількості аркушів у примірниках. 
Відповідно до підпункту 1.7 пункту 1 «Відомості з питань режимно-секретної 
роботи» Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Верховному 
Суді, затвердженого наказом Голови Верховного Суду від 18 липня 2018 року 
№ 110-ОД (зі змінами, затвердженими наказом Голови Верховного Суду від 
21 травня 2021 року № 75-ОД) згаданим актам надано гриф обмеження доступу 
«Для службового користування».

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, складається 
відповідно до вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що 
містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 жовтня 2016 року № 736 (далі - Інструкція). Інструкція визначає 
єдині вимоги до ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів 
та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану 
під час провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, 
діяльності у сфері оборони держави, та іншу службову інформацію, в органах 
державної влади, інших державних органах, органах влади Автономної Республіки 
Крим (пункт 1 Інструкції).
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