
Протягом 2015 року до господарського суду надійшло 2 077 заяв, з 

яких відмовлено у прийнятті – 22 та повернуто без розгляду – 341. За вказаний 

період передано за підсудністю до інших судів 18 заяв та 31 справу.Таким чином, 

відсоток заяв у прийнятті яких відмовлено або повернуто без розгляду, від 

кількості заяв, що надійшли на розгляд становив тільки 19,8 %, тоді як у 2014 році 

– 22,3 %. Варто зазначити про збільшення надходження заяв про порушення 

провадження у справі про банкрутство протягом 2015 року на 39 % у порівнянні з 

попереднім періодом. 

До розгляду суддями господарського суду прийнято 1 641 заяву. 

З урахуванням нерозглянутих заяв на початок2015 року в провадженні суддів 

протягом року перебувало 2 147 заяв, що на 6 % менше від загальної кількості 

заяв, що знаходились на розгляді в 2014 році. 

У порівнянні з минулим роком збільшилась кількість заяв, які перебували на 

розгляді серед таких категорій: спори, що виникають при укладенні, зміні, 

розірванні, визнанні недійсними договорів на 42 %, спори, які виникають із 

земельних відносин на 28 % та спори, що виникають з корпоративних відносин на 

15 %. Найбільше зменшилась кількість заяв у наступних категоріях: про 

банкрутство на 30 % та спорах, що виникають з інших недоговірних відносин на 

26 %. 

При цьому збільшився показник розглянутих заяв. У 2015 році їх кількість 

зросла майже на     2 % і становить 1 810 заяв. Питома вага розглянутих суддями 

заяв від їх загальної кількості, що перебувала на розгляді протягомзвітного року 

становить 84 %, тоді як в 2014 році – 78 %. 

 

 



  

Статистичні показники щодо результатів розгляду заяв у переважній 

більшості свідчать про їх обґрунтованість. Із загальної кількості розглянутих заяв 

у 1 269 випадках, або 70 % вимоги заявників було задоволено повністю або 

частково. 

Більша частина заяв розглянута з винесенням рішення – 1 102, що становить 

61 % 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 893 заяви, в яких вимоги заявників було задоволено 

повністю або частково у 700 випадках, що становить 78 % від кількості 

розглянутих спорів майнового характеру. 

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

невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договорами поставки 

товарів, робіт, послуг. Крім того, на  58 % зросла кількість вирішених спорів, 

пов’язаних із виконанням кредитних зобов’язань. 

Загалом за результатами розгляду спорів, в яких позивачами було заявлено 

майнові вимоги, присуджено до стягнення 2 млрд 410 млн 362 тис. грн, що на 85 % 

більше ніж за аналогічний період минулого року, при цьому більше 2 млрд 

присуджено за результатами розгляду спорів, пов’язаних з кредитними 

договорами. 

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

земельних відносин – 361 заява, що на 231 більше ніж минулого року, з них на 79 

% збільшилась кількість розглянутих спорів, пов’язаних із договором оренди 

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

відносинами, в яких вимоги було задоволено, становить 250 заяв, або 69 % від 

загальної кількості розглянутих земельних спорів. 

За підсумками 2015 року припинено провадження у 42 справах про 

банкрутство, з них 37 справ із затвердженням звіту ліквідатору. Тоді як за 2014 рік 

було припинено провадження у 50 справах про банкрутство та затверджено звіт 

ліквідатора у 45 справах. Проте збільшилась кількість винесених постанов про 

визнання банкрутом – 26, тоді як у 2014 році винесено 24 постанови. Загальна 

сума грошових вимог кредиторів, які визнані господарським судом у справах 

закінчених провадженням, становить 159 млн 704 тис. 375 грн. 

  



 

 Серед загальної кількості розглянутих господарським судом заяв 249 були 

подані прокурорами, або їх заступниками, що на 72 заяви більше у порівнянні 

з попереднім звітним періодом. За результатами їх розгляду вимоги було 

задоволено повністю або частково у 64 % заяв. Найбільше господарським 

судом розглянуто заяв поданих прокурорами в інтересах органів державної влади 

– 195 заяв. Основна кількість заяв від прокурорів розглянута у спорах, що 

виникають із земельних відносин – 176, або 71 % від загальної кількості 

розглянутих заяв. 

Загальний розмір судового збору сплаченого в Державний бюджет України за 

поданими до господарського суду заявами протягом 2015 року становить 9 млн 

957 тис. 761 грн, що на 3 млн 971 тис. 353 грн більше сплаченого судового збору 

за 2014 рік. За результатами розгляду заяв суддями господарського суду 

присуджено до стягнення на користь державного бюджету – 1 млн 177 тис. 470 

грн, що на 429 тис. 533 грн більше судового збору присудженого торік. 

З метою попередження порушення законності у господарській діяльності 

підприємств і організацій суддями господарського суду Кіровоградської області 

протягом 2015 року винесено 23 окремі ухвали, з них 13 – керівникам державним 

установ та організацій, а 10 ухвал – керівникам підприємств. Крім того, про 

порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному 

порядку до органів прокуратури направлено 4 повідомлення, а 1 повідомлення 

направлено до органів внутрішніх справ. 

Загальна кількість винесених протягом 2015 року судових актів, які 

підлягають оскарженню становить 3 784 акти. За результатами розгляду судом 

апеляційної інстанції змінено та скасовано 66 судових рішень господарського суду 

Кіровоградської області, при цьому 7 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 1,6 %. 


