
Загальні показники стану здійснення правосуддя за перше півріччя 

2015 року 

 

На виконання наказу Державної судової адміністрації України від 

17.01.2014 р. № 9 «Про оприлюднення звітності про стан здійснення 

правосуддя» повідомляємо наступне. 

Протягом першого півріччя 2015 року на розгляд до господарського суду 

Рівненської області надійшло 1928  заяв, справ, у тому 

числі  1144 позовних заяв. 

Порушено провадження (прийнято до розгляду)  948 

заяв,справ; повернуто без розгляду та  відмовлено у прийнятті до провадження 

або передано за підсудністю 196 заяв. 

Залишок справ, що перебували у провадженні суду станом на 01 січня 

2015 року, складав 517 справ. 

Загальна кількість прийнятих господарським судом Рівненської області 

рішень, постанов, ухвал за  перше 

півріччя2015 року складає 1703 процесуальних документи, у тому числі 

закінчено провадження по 1040 справам, а також винесено 663процесуальних 

документи, які підлягають оскарженню. 

Кількість справ, розглянутих господарським судом протягомпершого 

півріччя 2015 року за окремими категоріями спорів, характеризується 

наступними показниками: 

- 6,1% від усієї кількості розглянутих справ складають спори, що 

виникають при укладенні, зміні, розірванні договорів та визнання їх 

недійсними (64 справи); 

- 44,4% – спори, що виникають при виконанні господарських договорів та 

з інших підстав (462 справи); 

- 37,4% – справи про банкрутство, заяви у справах про банкрутство 

(389 заяв та справ); 

- 1,2% – спори між господарським товариством та його учасником, що 

виникають з корпоративних відносин (13 справ); 

- 0,4% – спори, пов’язані із захистом права на об’єкти інтелектуальної 

власності (4 справи); 

- 5,6% – спори, що виникають із земельних відносин (58справ); 

- 4,8% – спори, що виникають з інших недоговірних відносин (50 справ). 

За розгляд справ у господарському суді Рівненської області присуджено 

до стягнення та сплачено заявниками вдоход 

Державного бюджету України  3 427 444 гривень судового збору. 

Протягом першого півріччя 2015 року в апеляційному порядку скасовано 

та змінено 53 процесуальних документа, ухвалених господарським судом 

Рівненської області, що складає3,1% від загальної кількості постановлених 

місцевим господарським судом рішень. 

 

 


