
Упродовж  перших трьох місяців 2015 року на розгляд до господарського 

суду Кіровоградської області надійшло 524 заяви, з яких відмовлено у 

прийнятті – 9 та повернуто без розгляду – 80. За вказаний період передано за 

підсудністю до інших судів 4 заяви та 6 справ. Прийнято до розгляду 409 заяв, 

що на 21 заяву більше прийнятих протягом I кварталу 2014 року. 

Загальний розмір судового збору сплаченого в Державний 

бюджет України за поданими до господарського суду заявами становить 1 млн 

773 тис. грн, що майже на 607 тис. більше сплаченого судового збору протягом 

І кварталу 2014 року. За результатами розгляду заяв присуджено до стягнення в 

дохід бюджету – 372 тис. грн. 

Збільшення статистичних показників у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року спостерігається також серед кількості розглянутих 

заяв. У I кварталі 2015 року господарським судом Кіровоградської області 

розглянуто 456 заяв, тоді як у І кварталі 2014 року – 423 заяви. Відсоток 

розглянутих заяв від їх кількості, що перебувала на розгляді становить майже 

50 %. За результатами розгляду заяв у 255 випадках вимоги було задоволено 

повністю або частково. 

Більшу частину заяв розглянуто з винесенням рішення – 270, що 

становить 59 % від загальної кількості розглянутих заяв, у інших випадках 

провадження припинено або залишено без розгляду. 

Як і в І кварталі 2014 року, серед спорів, які розглянуто господарським 

судом вже цього року, переважають майнові спори, спричинені невиконанням 

господарських зобов’язань – 210 заяв, що становить 46 % від загальної 

кількості розглянутих заяв. Задоволено вимоги повністю чи частково у 162 

випадках, що складає 77 % від кількості розглянутих спорів майнового 

характеру. 

Найбільшу частину справ даної категорії становлять спори, пов’язані із 

невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договорами 

кредитування, за результатами розгляду яких у 83 % вимоги було задоволено 

повністю. 

Загалом за результатами розгляду справ, в яких позивачами заявлено 

майнові вимоги, господарським судом присуджено до стягнення 152 млн 615 

тис. грн, що на 86 % більше ніж за аналогічний період минулого року. 

Крім того, у І кварталі 2015 року найбільше зросла кількість розглянутих 

заяв у спорах, які виникають із земельних відносин – 79 заяв, що на 47 % 

більше ніж минулого року, з них вдвічі збільшилась кількість розглянутих 

спорів про визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну 

ділянку. При цьому серед розглянутих заяв тільки у 16 % вимоги задоволено 

повністю або частково.  



За підсумками  І кварталу 2015 року припинено провадження у 8 справах 

про банкрутство, з них 6 із затвердженням звіту ліквідатору. Крім закінчених 

провадженням справ, суддями господарського суду розглянуто 115 заяв 

поданих у справах про банкрутство, найбільша кількість з яких пов'язана із 

діяльністю арбітражних керуючих – 72. 

Серед загальної кількості розглянутих господарським судом заяв 89 були 

подані прокурорами, або їх заступниками, що на 33 заяви більше у порівнянні з 

І кварталом 2014 року. За результатами розгляду, тільки у 33 % заяв, вимоги 

було задоволено повністю або частково. 

Про виявлені під час вирішення спорів порушення законності та недоліки 

в діяльності підприємств і організацій суддями господарського суду 

Кіровоградської області за звітний період винесено 7 окремих ухвал, з них 6 – 

керівникам державних установ і організацій та одна керівнику підприємства. 

Загальна кількість винесених протягом І кварталу 2015 року судових 

актів, які підлягають оскарженню збільшилась та становить 906 актів. При 

цьому статистичні показники свідчать про зменшення кількості скасованих та 

змінених судом апеляційної інстанції судових рішень господарського суду 

Кіровоградської області. 

Таким чином, покращився відсоток якості роботи суддів, з урахуванням 

рішень, які  залишені в силі при перегляді в касаційній інстанції, він становить 

1,4 %, тоді як в І кварталі 2014 року він складав 1,5 %. 

 


