
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Н А К А З 

22.09.2021 м.Ужгород № 5 6 / 0 
Про тимчасові обмежувальні заходи 
попередження розповсюдження захворюваності на 
гостру респіраторну інфекцію, 
спричинену коронавірусом COVID-19 

На підставі рішення зборів суддів від 17 березня 2020 року №3, ст. 24 
Закону України "Про судоустрій і статус суддів", постанови Кабінету 
Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року, указу Президента України 
від 13 березня 2020 року №87/2020, рішення Вищої ради правосуддя 
№763/0/15-21 від 04.04.2021р., рішення Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 
2021р. яким встановлено «жовтий» рівень епіднебезпеки та з метою 
попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 
інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, 

НАКАЗУЮ: 

1. З 23 вересня 2021 р. в період дії карантинних заходів : 
- вхід осіб (відвідувачів) до приміщення суду дозволено виключно за 

наявності захисної маски (респіратора), після здійснення температурного 
скринінгу та оброблення рук антисептичними засобами. У разі якщо 
температура підвищена (37,2 °С і більше), відвідувачів в приміщення не 
допускати, рекомендувати звернутися до лікаря і пройти обстеження, а 
кореспонденцію до суду передати дистанційними засобами (електронна 
пошта, «Електронний суд», факсимільний зв'язок, пошта, кур'єрська 
доставка тощо) ; 

- вхід суддів та працівників апарату суду до приміщень суду дозволено 
виключно після здійснення температурного скринінгу та обробляння рук 
антисептичними засобами. В разі якщо температура підвищена (37,2 °С і 
більше), в приміщення не допускати, рекомендувати звернутися до лікаря і 
пройти обстеження та повідомити про це керівництво суду телефоном; 

- працівникам апарату суду спілкування з відвідувачами здійснювати 
виключно в захисній масці та в гумових рукавичка; 

- обмежити допуск в приміщення суду осіб з ознаками респіраторних 
захворювань за наявності хоча б однієї із ознак: почервоніння очей, кашель, 
підвищена температура тощо. 

2. З 23 вересня 2021 р. в період дії карантинних заходів : 
- припинити всі заходи, не пов'язані з процесуальною діяльністю суду 

та забезпечення діяльності органів судової влади (круглі столи, семінари, дні 
відкритих дверей тощо); 

- припинити проведення особистого прийому громадян керівництвом 
суду; 



- вхід осіб до приміщення суду дозволено в кількості не більше однієї 
людини, іншим відвідувачам рекомендовано очікувати своєї черги за межами 
приміщення суду; 

- рекомендувати сторонам по справам ознайомлення з матеріалами 
судової справи, за наявності технічної можливості, здійснювати в 
дистанційному режимі шляхом надсилання їм сканкопій матеріалів судової 
справи на електронну адресу вказану у заяві. З метою уникнення скупчення 
людей сторонам по справам узгоджувати з працівниками апарату суду час 
відвідування суду для ознайомлення з матеріалами справи; 

- самостійне переміщення учасників судового процесу та інших осіб по 
суду не допускається, сторони по справам заходять до залу судового 
засідання у супроводі секретаря судового засідання; 

- враховуючи площу залів судових засідань суду, судові засідання 
проводити з врахуванням необхідності забезпечення умов дотримання 
соціальної дистанції (на відстані 1,5-2 м. один від одного), наявних засобів 
індивідуального захисту (маски/респіратори) в присутності виключно сторін 
по справі та їхніх законних представників; 

- участь представників ЗМІ у судових засідання є можливою за умов 
наявності вільного місця в залі судового засідання після виконання вимог 
дотримання соціальної дистанції сторонами по справі та наявних засобів 
індивідуального захисту. 
3. Рекомендувати суддям з 23 вересня 2021р. на період карантинних заходів: 

- за процесуальної можливості, здійснювати розгляд справ за відсутності 
учасників судового процесу у випадках, передбачених нормами КАС України 
( письмове провадження, спрощене провадження без виклику осіб, спрощене 
та позовне провадження у справах, у яких явка представників не визнана 
обов'язковою), або за умови надання учасниками заяв про розгляд справи за 
їх відсутності; 

- за заявами сторін, у відповідності до вимог законодавства, проводити 
онлайн-трансляцІЇ судових засідань; 

- з метою зменшення кількості присутніх у залі судових засідань за 
можливості забезпечити проведення судових засідань у режимі 
відеоконференції поза межами приміщення суду; 

- з метою недопущення скупчення людей в приміщенні суду зменшити 
кількість судових засідань, що призначаються для розгляду протягом 
робочого дня; 

- при призначенні справ до розгляду, розглянути можливість уникнення 
випадків одночасного початку судових засідань в різних залах судових 
засідань. 

4. Суддям та працівникам апарату суду при найменших ознаках 
захворювання вжити заходів щодо самоізоляції, повідомити про свій стан 
здоров'я відповідну установу охорони здоров'я та керівництво суду 
телефоном. 

5. Керівнику апарату суду Скрипчук О.О. забезпечити виконання 
рекомендації Вищої ради правосуддя щодо профілактичних дій, обізнаності 
працівників суду з нормативними актами, проведення інструктажів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
CQVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 



6. Прес-секретарю суду Звірич В.А. забезпечити повідомлена 
громадськості про вжиті обмежувальні карантинні заходи в Закарпатському 
окружному адміністративному суді. 

7. Вважати таким, що втратив чинність наказ №44/о від 12.04.2021 рою 
«Про тимчасові обмежувальні заходи попередження розповсюдженні 
захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусок 
COVID-19». 
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
9. З даним наказом ознайомити суддів та працівників апарату суду. 

Голова суду С.І. Рейті 


