
Інформація про результати роботи Господарського суду 

Дніпропетровської області у за дев’ять місяців 2017 року 

Господарський суд Дніпропетровської області повідомляє, що за 

дев’ять місяців 2017 року до суду надійшло 11 723 справи та заяви, з яких: 
   

Кількість заяв, справ, прийнятих

до розгляду - 6464

Повернуто в порядку ст.63 ГПК -

1790

Відмовлено в прийнятті або

передано за підсудністю (ст. ст.

17, 62 ГПК) - 3469

 
 

Із зазначеної кількості справ закінчено провадженням 6864 справи.  

 

З них по категоріям:  

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

договорів та визнанні їх недійсними – 231; 

- майнові спори, що виникають при  виконанні господарських 

договорів та з інших підстав – 4086; 

- справи щодо банкрутства  – 1664; 

- спори, що виникають із земельних відносин – 151; 

- спори, що виникають з інших недоговірних  відносин – 677; 

- спори між господарським товариством та його учасником, що 

виникають з корпоративних відносин – 49; 

- спори, пов’язані із захистом права на об’єкт інтелектуальної 

власності – 6. 
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Із загальної кількості розглянутих судом у звітному періоді справ, 

заяв (6864): 

- 4343 справи розглянуто з прийняттям рішення (ст. 82 ГПК 

України); 

- припинено провадження по 556 справам (ст. 80 ГПК України); 

- залишено без розгляду 129 позовних заяв (ст. 81 ГПК України); 

- винесено процесуальних документів по 1836 заявам, поданим в 

порядку ст. ст. 121, 1212, розділу ХIV1 Господарського процесуального 

кодексу України.  



   

Розглянуто з винесенням рішення ст. 82 ГПК

України - 4343

Припинено провадженням ст. 80 ГПК України -

556

Залишено без розгляду ст. 81 ГПК України - 129

винесено процесуальних документів по

заявам, поданим в порядку ст. ст. 121, 121-2,

розділу ХIV-1 Господарського процесуального

кодексу України та іншим заявам у справах,

повязаних з банкрутством - 1836

 
 

Загальна сума судового збору, присуджена до стягнення та сплачена 

заявниками    до   державного   бюджету   у   звітному    періоді,   становить  

44 443 129,00 грн.  

 

Крім цього, у звітному періоді Господарським судом 

Дніпропетровської області на підставі п.5 ч.1 ст. 83 Господарського 

процесуального кодексу України стягнуто до Державного бюджету 

України штраф в загальному розмірі 1860,00 грн.  

 

            
 


