
Статистична довідка щодо здійснення судочинства Господарським 

судом Рівненської області  протягом  2017 року 

 

На розгляді Господарського суду Рівненської області  протягом 2017 року знаходилось 2952 

заяви, справ (далі - звернень) із господарських спорів, що на 28,68 % менше, ніж у 2016 році, кількість 

яких у той час становила 4139. 

Протягом 2017 року на розгляд до Господарського суду Рівненської області  надійшло 2502 

звернень суб’єктів господарювання для вирішення господарських спорів, що на 31,45 % менше, ніж у  

2016 році (3650). 

У 2017 році Господарським судом Рівненської області розглянуто 2562 звернень суб’єктів 

господарювання, що на 29,74 % менше, ніж у  2016 році, кількість яких становила 3689. 

Зазначені статистичні дані Господарського суду Рівненської області  відображено таблицею 1: 

 

Таблиця 1 

 

 

 

Залишок нерозглянутих звернень на кінець 2017 року зменшився на 20 % порівняно з 2016 

роком і становить 360 або 12,2 % від тих, що перебували на розгляді (Таблиця 2). 

Таблиця 2 

 

Назва місцевого господарського 

суду 

Залишок нерозглянутих заяв, справ на кінець звітного періоду 

2016 

року 

2017 

року 

2017 рік 

 у % 

до  

2016 

 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  
450 360 80 10,87 12,2 

 

 

 Протягом 2017 року, у зв'язку із закінченням п'ятирічного строку повноважень суддів та 

Назва 

господарського 

суду 

Перебувало на розгляді 

заяв, справ 
Надійшло заяв, справ Розглянуто заяв, справ 

2016 

року 

2016 

року 

2017 рік 

у % 

до  

2016 

року 

2016 

року 

2017 

року 

2017 рік 

у % 

до 2016 

року 

2016 

року 

2017 

року 

2017 рік 

у % 

до 2016 

року 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Господарський суд 

Рівненської області  
4139 2952 71 3650 2502 68 3689 2592 70 



призначення на посаду суддів безстроково, кількість суддів Господарського суду Рівненської області, 

що здійснюють правосуддя змінювалась, тому навантаження суддів протягом 2017 року мінялось. 

Так, навантаження суддів за вказаний період становить: за січень 2017 року – 22 заяв, справ (11 

суддів); за лютий 2017 року – 27 заява, справа (8 суддів); за березень 2017 року – 34 заяв, справ (7 

суддів); за квітень 2017 року – 38 заяв, справ (5 суддів); за травень 2017 року – 37 заяв, справ (5 

суддів); за червень 2017 року – 68 заяв, справ (3 суддів), за липень 2017 року – 58 заяв, справ (3 

суддів), за серпень 2017 року – 73 заяви, справи (3 суддів), за вересень 2017 року – 63 заяви, справи (3 

суддів), за жовтень 2017 року – 47 заяв, справ (5 суддів), за листопад 2017 року – 41 заява, справа (5 

суддів), за грудень 2017 року – 39 заяв, справ (5 суддів). 

 

Господарським судом Рівненської області у 2017 році розглянуто 1928 звернень, за 

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

менше на 42,26 %, ніж у 2016 році. 

Переважна більшість рішень суду відповідає вимогам чинного законодавства і набирає 

законної сили після закінчення перебігу строку для їх оскарження. 

Таблиця  3 

 

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 

2016 

 року 

2017 

року  

2017 рік 

 у % до  

2016 року 

2016 

 року 

2017  

року 

2016 

 року 

2017 

 року 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Господарський суд 

Рівненської області  
3339 1928 58 82 83 2,5 4,3 

 

 


