
За І півріччя 2015 року до господарського суду Кіровоградської області 

надійшло 1 023 заяви, з яких відмовлено у прийнятті – 10 та повернуто без 

розгляду – 155. За вказаний період передано за підсудністю до інших 

судів 11 заяв та 19 справ. Прийнято до розгляду 800 заяв, таким чином, 

протягом звітного періоду на розгляді у господарському суді перебувало 1 306 

заяв. 

Загальний розмір судового збору сплаченого в Державний бюджет України 

за поданими до господарського суду заявами становить 4 млн. 416 тис. 798 

грн., що майже на 1 млн. 646 тис. більше сплаченого судового збору протягом І 

півріччя 2014 року. За результатами розгляду заяв присуджено до стягнення в 

дохід бюджету – 656 тис. 587 грн. 

Збільшення статистичних показників у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року спостерігається серед кількості розглянутих заяв. 

Протягом I півріччя 2015 року господарським судом Кіровоградської області 

розглянуто 841 заяву, тоді як за І півріччя 2014 року розглянуто 821 

заяву. Відсоток розглянутих заяв від їх кількості, що перебувала на розгляді 

становить 64 %. За результатами розгляду заяв у 543 

випадках вимоги було задоволено повністю або частково. 

Більша частина заяв розглянута з винесенням рішення – 499, що 

становить 59 % від загальної кількості 

розглянутих заяв, у інших випадках провадження було припинено або залишен

о без розгляду. 

Найбільш численними у структурі вирішених заяв продовжують 

залишатися майнові спори, що виникають при виконанні господарських 

зобов’язань – 427 заяв, що становить 51 % від загальної кількості розглянутих 

заяв. Задоволено вимоги повністю чи частково у 331 випадку, що складає 76 % 

від кількості розглянутих спорів майнового характеру. 

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

невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договорами 

кредитування, за результатами розгляду яких у 86 % вимоги було задоволено 

повністю. 

Загалом за результатами розгляду справ, в яких позивачами було заявлено 

майнові вимоги, господарським судом присуджено до 

стягнення 318 млн. 425 тис. грн., що на 78 % більше ніж за аналогічний період 

минулого року. 

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

заяв у спорах, які виникають із земельних відносин – 126 заяв, що на 37 % 

більше ніж минулого року, з них майже вдвічі збільшилась кількість 

розглянутих спорів про визнання незаконним акта, що порушує право власності 

на земельну ділянку. При цьому, кількість спорів пов’язаних із земельними 



відносинами, в яких вимоги було задоволено повністю або частково, склала 

тільки 36 %.  

За підсумками І півріччя 2015 року припинено провадження у 16 справах 

про банкрутство, з них 13 справ із затвердженням звіту ліквідатору. За звітний 

період винесено 11 постанов про визнання боржника банкрутом та відкриття 

ліквідаційної процедури. Крім закінчених провадженням справ, суддями 

господарського суду розглянуто 198 заяв поданих у справах про банкрутство, 

найбільша кількість з яких пов'язана з діяльністю арбітражних керуючих – 131 

заява. 

Серед загальної кількості розглянутих господарським судом заяв 138 були 

подані прокурорами, або їх заступниками, що на 23 заяви більше у порівнянні з 

І півріччям 2014 року. За результатами їх розгляду вимоги було задоволено 

повністю або частково у 46 %. Найбільше господарським судом було 

розглянуто заяв поданих прокурорами в інтересах органів державної влади – 

105 заяв. Основна кількість заяв прокурорів розглянута у спорах, що виникають 

із земельних відносин – 63 % від загальної кількості розглянутих заяв. 

З метою попередження порушення законності у господарській діяльності 

підприємств і організацій суддями господарського суду Кіровоградської області 

за І півріччя 2015 року винесено 14 окремих ухвал, з них 9 – керівникам 

державним установ і організацій та 5 – керівникам підприємств. Крім того, про 

порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному 

порядку до органів прокуратури направлено 2 повідомлення. 

Загальна кількість винесених протягом І півріччя 2015 року судових актів, 

які підлягають оскарженню становить 1694 акти. За результатами розгляду 

судом апеляційної інстанції змінено та скасовано 34 судових рішення 

господарського суду Кіровоградської області, при цьому, 5 судових рішень 

було залишено в силі при перегляді в касаційній інстанції. Таким чином, 

відсоток якості роботи суддів, що пов’язаний із кількістю змінених та 

скасованих судових рішень від загальної кількості винесених судових актів, які 

підлягають оскарженню, становить 1,7 %. 

 


