
Інформація про результати роботи Господарського суду 

Дніпропетровської області за 2017 рік 

Господарський суд Дніпропетровської області повідомляє, що у 2017 

році до суду надійшло 14 498 справ та заяв, з яких: 

 

Кількість заяв, справ, прийнятих

до розгляду - 8645

Повернуто в порядку ст.63 ГПК -

2287

Відмовлено в прийнятті або

передано за підсудністю (ст. ст.

17, 62 ГПК) - 3566

 
 

Із зазначеної кількості справ закінчено провадженням 8984 справи.  

 

З них по категоріям:  

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

договорів та визнанні їх недійсними – 316; 

- майнові спори, що виникають при  виконанні господарських 

договорів та з інших підстав – 5207; 

- справи щодо банкрутства  – 2296; 

- спори, що виникають із земельних відносин – 209; 

- спори, що виникають з інших недоговірних  відносин – 876; 

- спори між господарським товариством та його учасником, що 

виникають з корпоративних відносин – 68; 

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

власності – 12. 
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Із загальної кількості розглянутих судом у звітному періоді справ, 

заяв (8984): 

- 5524 справи розглянуто з прийняттям рішення (ст. 82 ГПК 

України); 

- припинено провадження по 764 справам (ст. 80 ГПК України); 

- залишено без розгляду 178 позовних заяв (ст. 81 ГПК України); 

- винесено процесуальних документів по 2518 заявам, поданим в 

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

кодексу України (в редакції чинній до 15.12.2017).  

 

Розглянуто з винесенням рішення ст. 82 ГПК

України - 5524

Припинено провадженням ст. 80 ГПК України -

764

Залишено без розгляду ст. 81 ГПК України - 178

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 - 2518

 



Загальна сума судового збору, присуджена до стягнення та сплачена 

заявниками    до   державного   бюджету   у   звітному    періоді,   становить  

60 138 585,00 грн.  

 

Крім цього, у звітному періоді Господарським судом 

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

процесуального кодексу України (в редакції чинній до 15.12.2017) 

стягнуто до Державного бюджету України штраф у загальному розмірі 

2880,00 грн.  

 

У 2017 році Господарський суд Дніпропетровської області 

продовжив здійснення комунікаційної діяльності. 

Так,  з метою налагодження і покращення комунікативних зв’язків 

між судом і аудиторією молодих правників у 2017 році були проведені дні 

відкритих дверей.  

01 червня 2017 року до суду завітали учні 10-го класу Дніпровського 

міського юридичного ліцею, а 11 грудня 2017 року – студенти третього 

курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 

З 17 по 31 жовтня 2017 року в приміщенні Господарського суду 

Дніпропетровської області проведено анкетне опитування відвідувачів 

суду та учасників судових процесів. 

В опитуванні взяли участь 50 осіб, 33 з яких (66%) висловили довіру 

Господарському суду Дніпропетровської області. 

Для підтримання кваліфікації протягом 2017 року судді і працівники 

апарату суду проходили підготовку в Національній школі суддів України. 

 Також, судді і працівники апарату суду приймали участь у заходах 

(круглих столах, нарадах, семінарах тощо) з питань, пов’язаних із 

здійсненням правосуддя, комунікаційною діяльністю, конфліктом інтересів 

та ін. 

Інформація про зазначені вище заходи була висвітлена на 

офіційному веб-сайті Господарського суду Дніпропетровської області і 

сторінці суду у всесвітній соціальній мережі Facebook.   

Крім цього, на офіційному веб-сайті суду та у всесвітній соціальній 

мережі Facebook протягом року надавалась інформація про прийняті судом 

рішення, які мають значний суспільний інтерес і вступили в законну силу.  

Зазначені рішення щомісячно публікувались в газеті «Правник». 

На інформаційних стендах та офіційному веб-сайті суду 

висвітлювалась інформація про результати роботи суду і звіти щодо 

розгляду Господарським судом Дніпропетровської області звернень і 

запитів на інформацію за вказаний період. 

В канцелярії суду оприлюднюються списки справ, що розглядаються 

Господарським судом Дніпропетровської області. 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-1674329259471290/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-1674329259471290/

