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НАКАЗ 

 
м. Київ 

 
         
                    

                           №  
 

 
Про внесення змін до Правил пропуску осіб  
до приміщень Господарського суду Київської області  
 
 

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України та Служби 
судової охорони від 22.06.2020 № 278/258 «Про внесення змін до Примірних 
правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ 
системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів, з метою 
забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату 
Господарського суду Київської області, забезпечення їх особистої безпеки, 
підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки 
учасників судового процесу, керуючись ст. 24 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів»  

 
НАКАЗУЮ: 

1. Внести до Правил пропуску осіб до приміщень Господарського суду 
Київської області, затверджених наказом Господарського суду Київської 
області від 24.02.2020 №4 (із змінами внесеними наказом суду від 21.04.2020 № 
9) такі зміни: 

1.1 Пункт 1.2 розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Пропуск осіб до приміщень Господарського суду Київської області (далі 

– пропускний режим) та на його територію транспортних засобів здійснювати з 
урахуванням Порядку організації та забезпечення режиму секретності в 
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 
установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 
від 18 грудня 2013року № 939» 

1.2 Пункт 2.3 розділу 2 доповнити новим абзацом такого змісту: 
 «Для ідентифікації осіб, які прибули до Господарського суду Київської 
області, за умови забезпечення Службою судової охорони технічними 
засобами, призначеними для встановлення достовірності відображення в 
електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина 
України у формі картки та відображення в електронному вигляді інформації, 
що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути 
використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг «Портал Дія». 
 



Пункт 2.7 розділу 2 доповнити новим абзацом такого змісту: 
«До приміщень Господарського суду Київської області з вогнепальною 

зброєю, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 
дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи 
дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники 
Служби судової охорони, працівники правоохоронних органів та Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 
військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними 
службових обов’язків». 

1.3 Пункт 2.8 Розділу 2 доповнити новими абзацами такого змісту: 
«2.8 Пропуск народних депутатів України до суду здійснюється 

відповідно до вимог закону України «Про статус народного депутата». 
Пропуск Уповноваженого Верховної ради України з прав людини до суду 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини». 

2. Аналітично-статистичному відділу апарату Господарського суду
Київської області довести зміст цього наказу до відома суддів, помічників 
суддів та працівників апарату суду. 

3. Відділу організаційного забезпечення діяльності керівництва суду,
розгляду звернень громадян та організаційно-протокольного забезпечення 
суддівського самоврядування апарату Господарського суду Київської області: 

3.1. розмістити зміни до Правил пропуску осіб до приміщень 
Господарського суду Київської області на пунктах пропуску до суду та веб-
сайті суду; 

3.2. надати копію цього наказу командиру 4 взводу І підрозділу Служби 
судової охорони у м. Києві та Київської області.  

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату
суду Кармазіна А.І. 

Голова  
Господарського суду 
Київської області              (підпис)              П.В. Горбасенко 




