
Статистична довідка щодо здійснення судочинства господарським 

судом Рівненської області у 2015 році 

 

На розгляді господарського суду Рівненської області у 2015 році знаходилось 3119 заяв, справ 

(далі - звернень) із господарських спорів, що на 10,86% менше, ніж у 2014 році, кількість яких у той час 

становила 3499. 

У 2015 році на розгляд до господарського суду Рівненської області надійшло 4132 звернення 

суб’єктів господарювання для вирішення господарських спорів, що на 7,5% менше, ніж у 2014 році 

(4467). 

У 2015 році господарським судом Рівненської області розглянуто 3607 звернень суб’єктів 

господарювання, що на 6,8% менше, ніж у  2014 році, кількість яких становила 3872. 

Зазначені статистичні дані відображено таблицею 1: 

 

Таблиця 1 

 

Структуру вирішених судом спорів склали: 

- майнові спори, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав 

- 983 або 45,5% від загальної кількості розглянутих справ; 

- справи про банкрутство - 840 або 39%; 

- спори, що виникають з інших недоговірних відносин - 96 або 4,4%;  

- спори, що виникають із земельних відносин - 89 або 4,1%;  

- спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні господарських договорів та 

визнанні їх недійсними - 127 або 5,88%;  

- спори між господарським товариством та його учасником, що виникають з 

корпоративних відносин - 16 або 0,74%; 

- спори пов’язані із захистом права на об’єкт інтелектуальної власності - 7 або 0,32%. 

 

Протягом 2015 року до господарського суду області подано 1399 заяв (скарг). Заявниками 

сплачено судового збору в сумі 6682602 грн. 

 

Залишок нерозглянутих звернень на кінець 2015 року зменшився на 12,4% порівняно з 

2014роком і становить 422 або 15,7% від тих, що перебували на розгляді (Таблиця 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перебувало на розгляді 

заяв, справ 
Надійшло заяв, справ Розглянуто заяв, справ 

2014 

рік 

2015 

рік 

2015 рік  

до 2014 

року 

2014 

рік 

2015 

рік 

2015 рік 

у % до  

2014 

року 

2014 

рік 

2015 

рік 

2015 рік 

у % до  

2014 

року 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Господарський суд 

Рівненської області  
3499 3119 89 4467 4132 92,5 3872 3607 93 



Таблиця 2 

 

 

Залишок нерозглянутих заяв, справ на кінець звітного періоду 

2014 рік 20 1 5 рік 

2015 рік  у 

% до  

2014 року 

графа 1 у % до 

загальної 

кількості заяв, 

справ, що 

перебували на 

розгляді (гр.1 

Таблиці І) 

графа 2 у % до 

загальної 

кількості заяв, 

справ, що 

перебували на 

розгляді (гр.2 

Таблиці 1) 

А 1 2 3 4 5 

Господарський суд  

Рівненської області  
558 489 87,6 15,9 15,7 

 

У 2015 році середній рівень навантаження суддів господарського суду Рівненської області з 

урахуванням звернень, які надійшли на розгляд, збільшився до 275 із 263 у  2014 році, що відображено 

інформацією в таблиці 3: 

Таблиця 3 

 

 

Спискова чисельність 

суддів, чол. 

Навантаженість суддів з урахуванням 

чисельності (заяв, справ) 

2014 рік 2015 рік 2014 рік 2015 рік 
2015 рік у % 

до 2014 року 

А 1 2 3 4 5 

Господарський суд Рівненської області  17 15 263 275 104,6 

 

Господарським судом Рівненської області у 2015 році розглянуто майже 3657 звернень, за 

результатами розгляду яких прийняті судові рішення можуть бути оскаржені у суди вищого рівня, що 

більше на 0,14%, ніж у 2014 році. 

Переважна більшість рішень суду відповідає вимогам чинного законодавства і набирає законної 

сили після закінчення перебігу строку для їх оскарження. 

Таблиця  4 

 

 

Загальна кількість судових 

рішень, постановлених  

господарським судом 

Кількість змінених та 

скасованих судових 

рішень, 

постановлених 

господарським судом 

господарськими 

судами після 

апеляційного та 

касаційного перегляду 

Змінено або скасовано 

у % до загального 

числа постановлених 

судових рішень 

2014 рік 2015 рік 
2015 рік у 

% до  

2014 року 

2014 рік 2015 рік 2014 рік 2015 рік 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Господарський суд 

Рівненської області  
3662 3657 99,9 93 102 2,1 2,4 

 

 


