
За даними судової статистики за дев’ять місяців 2014 року господарським 

судом Кіровоградської області отримано 1 732 заяви, з них 1 117 позовних заяв, 

що більше за аналогічний період минулого року на 237 заяв. 

Сума судового збору сплаченого протягом трьох кварталів нинішнього 

року за подання заяв до господарського суду Кіровоградської області становить 

4 млн. 229 тис. грн, що у порівнянні з сумою 9 місяців минулого року зросла на 

153 тис. грн.   

За звітний період господарським судом прийнято до розгляду 1 278 заяв, 

що на 139 заяв більше, ніж за 9 місяців торік. 

Крім того, спостерігається тенденція збільшення кількості розглянутих 

заяв – 1 264, проти 1 167 розглянутих за звітний період минулого року. При 

цьому збільшилась також кількість заяв, які задоволено повністю або частково 

– 878 заяв, проти 727.   

Більша частина судових справ розглянута з винесенням рішення – 636, що 

становить 82 % від загальної кількості розглянутих справ, з них позовні вимоги 

задоволено повністю або частково у 535 випадках, або 84 % від кількості 

винесених рішень. 

Як і в попередні звітні періоди, у структурі вирішених спорів 

продовжують залишатись найбільш численними майнові спори, що виникають 

при виконанні господарських договорів – 664 заяви, що становить 53 % від 

загальної кількості розглянутих. Задоволено вимоги повністю чи частково у 477 

заявах даної категорії, або 72 % від кількості розглянутих заяв майнового 

характеру. 

Переважну кількість справ вказаної категорії становлять спори, пов’язані 

із невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договорами 

купівлі-продажу, у тому числі поставки товарів, робіт, послуг та кредитування. 

Також суддями господарського суду розглянуто 386 заяв, поданих у 

справах про банкрутство, більшість з яких пов'язана з діяльністю арбітражних 

керуючих і розглядом грошових вимог кредиторів. 

Наступні місця у структурі розглянутих заяв займають спори, які 

виникають із земельних відносин – 106, при цьому майже половина з них 

пов’язана з визнанням незаконним акта, що порушує право власності на 

земельну ділянку, недоговірних зобов’язань – 60, а також спорів, що виникають 

при укладенні, зміні,  розірванні  господарських  договорів  та  визнанні їх 

недійсними – 36. 

Число винесених процесуальних документів, які підлягають оскарженню, 

становить 2 663, що більше за аналогічний період минулого року на 731 

процесуальний документ. 

Стосовно якості роботи господарського суду Кіровоградської області, то 

варто зазначити про зменшення кількості змінених та скасованих апеляційною 

інстанцією судових рішень господарського суду. 

Враховуючи кількість залишених в силі судових рішень при перегляді їх 

у Вищому господарському суді України після зміни або скасування судом 

апеляційної інстанції, якість роботи суддів господарського суду покращилась. 



Відсоток змінених та скасованих судових рішень від загальної кількості 

прийнятих судових актів, які підлягають оскарженню, становить 1,5 %, тоді як 

за аналогічний звітний період минулого року – 2,5 %. 
 


