
Упродовж перших трьох місяців 2016 року на розгляд до господарського суду 

Кіровоградської області надійшло 535 заяв, з яких повернуто без розгляду – 112, 

відмовлено у прийнятті – 11 та передано за підсудністю до інших судів 2 заяви. 

Таким чином, відсоток заяв у прийнятті яких відмовлено або повернуто без 

розгляду, від кількості заяв, що надійшли на розгляд збільшився та становить 23 

%, тоді як у І кварталі 2015 року – 19 %. 

Загальна сума судового збору сплаченого в Державний бюджет України за 

поданими до господарського суду заявами протягом І кварталу 2016 року 

становить 6 млн 665 тис. грн, що майже на 5 млн грн більше сплаченого судового 

збору за І квартал 2015 року та на 3 млн грн. вище запланованих індикативних 

показників доходів спеціального фонду Державного бюджету України за І квартал 

2016 року. 

До розгляду суддями господарського суду за І квартал 2016 року прийнято 

402 заяви. З урахуванням нерозглянутих заяв на початок 2016 року в провадженні 

суддів протягом І кварталу перебувало 739 заяв, що на 19 % менше від загальної 

кількості заяв, що знаходились на розгляді в          І кварталі 2015 року. 

 

  

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась кількість 

заяв, які перебували на розгляді у спорах, що виникають з корпоративних відносин 

на 56 % та спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні, визнанні 

недійсними договорів на 19 %. Найбільше зменшилась кількість заяв, які 

перебували на розгляді у спорах, які виникають із земельних відносин на 48 % та 

справах про банкрутство на 18 %. 

За звітний період кількість розглянутих заяв зменшилась майже на 29 % та 

становить 325 заяв. Питома вага розглянутих суддями заяв від їх загальної 



кількості, що перебувала на розгляді протягом І кварталу 2016 року склала 44 %, 

тоді як в І кварталі 2015 року – 50 %. 

Статистичні показники щодо результатів розгляду заяв у переважній 

більшості свідчать про їх обґрунтованість. Із загальної кількості розглянутих заяв 

у 219 випадках або 67 % вимоги заявників було задоволено повністю або частково. 

Більша частина заяв розглянута з винесенням рішення – 175, що становить 54 % 

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 153 заяви, в яких вимоги заявників було задоволено 

повністю або частково у 106 випадках, що складає 69 % 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. 

Залишаються актуальними справи, пов’язані з розрахунками за енергоносії. 

Так, протягом І кварталу 2016 року господарським судом розглянуто 34заяви у 

спорах, пов'язаних з розрахунками за спожиті енергоносії, що на 23 заяви більше 

ніж за І квартал 2015 року. Загальна сума позовних вимог, які  присуджено до 

стягнення за результатами їх розгляду, також збільшилась майже на 60 млн 736 

тис. грн. 

Загалом за результатами розгляду заяв, в яких позивачами було заявлено 

майнові вимоги, присуджено до стягнення 1 млрд 95 млн 973 тис. грн, що на 86 % 

більше ніж за аналогічний період минулого року, при цьому, більше 944 млн 

присуджено за результатами розгляду заяв, пов’язаних з кредитними договорами. 

За підсумками І кварталу 2016 року припинено провадження у 10 справах про 

банкрутство, з них 9 справ із затвердженням звіту ліквідатору. Тоді як, за І квартал 

2015 року було припинено провадження у 8 справах про банкрутство та 

затверджено звіт ліквідатора у 6 справах. Також збільшилась кількість винесених 

постанов про визнання банкрутом – 9, тоді як в І кварталі           2015 року 

винесено 7 постанов. Загальна сума грошових вимог кредиторів, які визнані 

господарським судом у справах закінчених провадженням, становить 19 млн 368 

тис. грн. 

Крім закінчених провадженням справ, суддями господарського суду 

розглянуто 82 заяви поданих у справах про банкрутство, найбільша кількість з 

яких пов'язана з діяльністю арбітражних керуючих – 66 заяв. 

Серед загальної кількості розглянутих господарським судом заяв 10 були 

подані прокурорами, або їх заступниками, що на 79 заяв менше у порівнянні з І 

кварталом 2015 року. За результатами їх розгляду вимоги було задоволено 

повністю або частково у 7 заявах. Найбільше господарським судом було 

розглянуто заяв поданих прокурорами в інтересах органів державної влади – 8 

заяв. Основна кількість заяв від прокурорів розглянута у майнових спорах, що 

виникаю при виконанні господарських договорів. Сума заявлених вимог в 

зазначених спорах становила 224 тис. 072 грн, з яких задоволено 163 тис. 213 грн. 

  



 

 

  

З метою попередження порушення законності у господарській діяльності 

підприємств і організацій суддями господарського суду Кіровоградської області 

протягом І кварталу 2016 року винесено 5 окремих ухвал, з них 3 – керівникам 

державним установ та організацій, а 2 ухвали – керівникам підприємств. Крім 

того, про порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у 

кримінальному порядку до органів прокуратури направлено 3 повідомлення. 

Протягом І кварталу 2016 року суддями господарського суду було винесено 

813 судових рішень, які підлягають оскарженню. За результатами розгляду судом 

апеляційної інстанції змінено та скасовано 27 судових рішень господарського суду 

Кіровоградської області, при цьому, 2 судових рішення було залишено в силі при 

перегляді Вищим господарським судом України. 

Таким чином, відсоток якості роботи суддів господарського суду, що пов’язаний із кількістю 

змінених та скасованих судових рішень від загальної кількості винесених судових рішень, 

які підлягають оскарженню, становить 3,1 %. 

 


