
Згідно статистичних даних протягом дев’яти місяців 2015 року до 

господарського судуКіровоградської області надійшло на розгляд 1 585 заяв, з 

яких відмовлено у прийнятті – 15 та повернуто без розгляду – 251. За вказаний 

період передано за підсудністю до інших судів 14 заяв та 28справ. Прийнято до 

розгляду 1 256 заяв, таким чином, протягом звітного періоду на розгляді у 

господарському суді перебувала 1 761 заява. 

Зберігається тенденція до збільшення кількості розглянутих заяв. За дев’ять 

місяців 2015 року суддями господарського суду розглянуто – 1 307 заяв, з яких 

задоволено повністю або частково – 911 заяв. Відсоток розглянутих заяв від їх 

кількості, що перебувала на розгляді становить 74 %. 

 

Більшу частину заяв розглянуто з винесенням рішення – 821, що становить 

майже 63 % від загальної кількості розглянутих заяв, у інших випадках 

провадження було припинено або залишено без розгляду. 

Найбільш численними у структурі вирішених заяв продовжують залишатися 

майнові спори, що виникають при виконанні господарських зобов’язань. За 

звітний період розглянуто 672 заяви, в яких вимоги заявників задоволено 

повністю або частково у 536 випадках, що становить 80 % від кількості 

розглянутих спорів майнового характеру. 



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

невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договорами 

кредитування. За дев’ять місяців 2015 року розглянуто 231 спір пов’язаний із 

кредитними зобов’язаннями, що на 154 більше ніж за аналогічний період 

минулого року. За результатами розгляду вказаних 

спорів вимоги позивачів задоволено повністю у 90 % та присуджено до 

стягнення майже на 165 млн грн більше ніж за дев’ять місяців 2014 року. 

Загалом за результатами розгляду спорів, в яких позивачами було заявлено 

майнові вимоги,господарським судом присуджено до 

стягнення 431 млн 434 тис. грн, що на 60 % більше ніж за аналогічний період 

минулого року. 

Крім того, зросла кількість розглянутих заяв у спорах, які виникають із 

земельних відносин – 241 заява, що на 135 більше ніж минулого року, з них на 

75 % збільшилась кількість розглянутих договірних спорів пов’язаних із 

договором оренди земельної ділянки. При цьому кількість спорів, пов’язаних із 

земельними відносинами, в яких вимоги задоволено, становить 145 заяв або 60 

% від загальної кількості розглянутих земельних спорів. 

За підсумками дев’яти місяців 2015 року припинено провадження у 26 

справах про банкрутство, з них 23 справи із затвердженням звіту 

ліквідатору. Тоді як, за дев’ять місяців 2014 року було припинено провадження 

у 37 справах про банкрутство та затверджено звіт ліквідатора у 32 справах. За 

звітний період винесено 12 постанов про визнання боржника банкрутом та 

відкриття ліквідаційної процедури. 

Крім закінчених провадженням справ, суддями господарського суду 

розглянуто 257 заяв поданих у справах про банкрутство, найбільша кількість з 

яких пов'язана з діяльністю арбітражних керуючих – 173 заяви. 

Серед загальної кількості розглянутих господарським судом заяв 220 подані 

прокурорами, або їх заступниками, що на 82 заяви більше у порівнянні 

з попереднім звітним періодом. За результатами їх розгляду вимоги задоволено 

повністю або частково у 65 % заяв. Найбільше господарським судом розглянуто 

заяв поданих прокурорами в інтересах органів державної влади – 178 заяв. 

Основнукількість заяв від прокурорів розглянуто у спорах, що виникають із 

земельних відносин – 72 % від загальної кількості розглянутих заяв. 



         

    Загальний розмір судового збору сплаченого в Державний бюджет України 

за поданими до господарського суду заявами протягом дев’яти місяців 2015 

року становить майже 7 млн 270 тис. грн,що на 3 млн 41 тис. грн більше 

сплаченого судового збору протягом дев’яти місяців 2014 року. За 

результатами розгляду заяв суддями господарського суду присуджено до 

стягнення на користь державного бюджету – 1 млн 25 тис. грн, що на 514 тис. 

грн більше судового збору присудженого за аналогічний період минулого року. 

З метою попередження порушення законності у господарській діяльності 

підприємств і організацій суддями господарського суду Кіровоградської області 

протягом дев’яти місяців 2015 року винесено 21 окрему ухвалу, з них 12 – 

керівникам державним установ та організацій, а 9 ухвал – керівникам 

підприємств. Крім того, про порушення законності, що містять ознаки дії, 

переслідуваної у кримінальному порядку до органів прокуратури направлено 3 

повідомлення, а 1 повідомлення направлено до органів внутрішніх справ. 

Загальна кількість винесених протягом дев’яти місяців 2015 року судових 

актів, які підлягають оскарженню становить 2 733 акти. За результатами 

розгляду судом апеляційної інстанції змінено та скасовано 52 судових рішення 

господарського суду Кіровоградської області, при цьому 6 судових рішень 

залишено в силі при перегляді в суді касаційної 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 %. 

 


