
У господарському суді Кіровоградської області підбито підсумки роботи 

за І півріччя 2014 року. Зокрема, статистичні дані свідчать про те, що протягом 

шести місяців судом отримано 1 137 заяв, з них 755 позовних заяв, що більше 

за аналогічний період минулого року. 

Разом з тим, спостерігається тенденція збільшення кількості розглянутих 

заяв – 821, з них 535 вирішено судових справ проти  742, з яких вирішено 564 

судових справ у І півріччі 2013 року. 

Більша частина судових справ розглянута з винесенням рішення – 451, що 

становить 84 %,  з  них  позови  задоволено повністю або частково у 382 

справах – 71 % від загальної кількості розглянутих справ. 

Число винесених процесуальних документів, які підлягають оскарженню 

становить 1 715 проти 1 263 процесуальних документів винесених у І півріччі 

торік. 

Окрім того, судом прийнято до розгляду 802 заяви, що на 67 заяв більше 

у порівнянні із першим півріччям 2013 року. 

Як і в попередні звітні періоди, у структурі вирішених спорів 

продовжують залишатись найбільш численними майнові спори, що виникають 

при виконанні господарських договорів – 439 заяв, що становить 53 % від 

загальної кількості розглянутих заяв. Задоволено позовні вимоги повністю чи 

частково у 334 заявах даної категорії – 76 % від кількості розглянутих заяв 

майнового характеру. 

Переважну кількість справ даної категорії склали спори, пов’язані із 

невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договорами купівлі-

продажу, у тому числі поставки товарів, робіт, послуг. 

Також суддями господарського суду розглянуто 208 заяв, поданих у 

справах про банкрутство, найбільша кількість з яких пов'язана з діяльністю 

арбітражних керуючих – 121 та 79 заяв у спорах, які виникають із земельних 

відносин. 

Певну частину серед розглянутих господарським судом справ у І півріччі 

нинішнього року становлять заяви, які віднесені до інших недоговірних спорів 

– 44 заяви, а також 22 заяви зі спорів, що виникають при укладенні, зміні, 

розірванні господарських договорів та визнанні їх недійсними. 

Поміж тим, протягом I півріччя 2014 року господарським судом 

Кіровоградської області розглянуто 113 справ за участю фізичних осіб-

підприємців, що більше показника 2013 року. 

Стосовно якості роботи господарського суду Кіровоградської області, то 

варто зазначити, що скасовані апеляційною інстанцією судові рішення 



господарського суду становлять 1,5% від загальної кількості актів, які 

підлягають оскарженню, тоді як у 2013 році цей відсоток становив 2,3. 

 


