
Статистична довідка щодо здійснення судочинства Господарським 

судом Рівненської області  протягом  2016 року 

 

На розгляді Господарського суду Рівненської області  протягом 2016 року знаходилось 4139 

заяв, справ (далі - звернень) із господарських спорів, що на 11,75 % менше, ніж у 2015 році, кількість 

яких у той час становила 4690. 

Протягом 2016 року на розгляд до Господарського суду Рівненської області  надійшло 3650 

звернень суб’єктів господарювання для вирішення господарських спорів, що на 11,66 % менше, ніж у  

2015 році (4132). 

У 2016 році Господарським судом Рівненської області розглянуто 3689 звернень суб’єктів 

господарювання, що на 12,19 % менше, ніж у  2015 році, кількість яких становила 4201. 

Зазначені статистичні дані Господарського суду Рівненської області  відображено таблицею 1: 

 

Таблиця 1 

 

 

 

Залишок нерозглянутих звернень на кінець 2016 року збільшився на 7,97 % порівняно з 2015 

роком і становить 450 або 10,87 % від тих, що перебували на розгляді (Таблиця 2). 

Таблиця 2 

 

Назва місцевого господарського 

суду 

Залишок нерозглянутих заяв, справ на кінець звітного періоду 

2015 

року 

2016 

року 

2016 рік 

 у % 

до  

2015 

 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  
489 450 92,02 10,43 10,87 

 

 

У 2016 році середній рівень навантаження суддів Господарського суду Рівненської області  з 

Назва 

господарського 

суду 

Перебувало на розгляді 

заяв, справ 
Надійшло заяв, справ Розглянуто заяв, справ 

2015 

року 

2016 

року 

2016 рік 

у % 

до  

2015 

року 

2015 

року 

2016 

року 

2016 рік 

у % 

до 2015 

року 

2015 

року 

2016 

року 

2016 рік 

у % 

до 2015 

року 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Господарський суд 

Рівненської області  
4690 4139 88 4132 3650 88 4201 3689 88 



урахуванням звернень, які надійшли на розгляд, зменшився із 275 до 261, що відображено 

інформацією в таблиці 3: 

 

Таблиця 3 

 

Назва місцевого господарського суду 

Спискова чисельність 

суддів, чол. 

Навантаженість суддів з урахуванням 

чисельності (заяв, справ) 

2015 року 2016 року 2015 року 2016 року 
2016 рік у % 

до 2015 року 

А 1 2 3 4 5 

Господарський суд Рівненської області  15 14 275 261 94,9 

 

 

Господарським судом Рівненської області у 2016 році розглянуто 2847 звернень, за результатами 

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

21,6 %, ніж у 2015 році. 

Переважна більшість рішень суду відповідає вимогам чинного законодавства і набирає законної 

сили після закінчення перебігу строку для їх оскарження. 

Таблиця  4 

 

Назва місцевого 

господарського суду 

Загальна кількість судових 

рішень, постановлених 

Господарським судом 

Рівненської області  

Кількість змінених та 

скасованих судових 

рішень, 

постановлених 

Господарським судом 

Рівненської області  

після апеляційного та 

касаційного перегляду 

Змінено або скасовано 

у % до загального 

числа постановлених 

судових рішень 

2015 

 року 

2016 

року  

2016 рік 

 у % до  

2015 року 

2015 

 року 

2016  

року 

2015 

 року 

2016 

 року 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Господарський суд 

Рівненської області  
3657 3339 91,3 88 82 2,4 2,5 

 

 


