ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
27 жовтня 2020 року

м. Київ

№

Про запровадження особливого режиму
роботи Господарського суду Київської
області на період карантинних заходів
З метою запобігання виникненню та поширенню гострих респіраторних
захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо
небезпечних інфекційних хвороб, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів
України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2» керуючись ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів»
наказую:
1. Встановити на період дії карантину особливий режим роботи
Господарського суду Київської області (далі – Суд), згідно з яким:
1.1. припинити проведення особистого прийому громадян керівництвом
Суду, проведення заходів, не пов’язаних з процесуальною діяльністю Суду
(круглі столи, семінари, дні відкритих дверей тощо);
1.2. заборонити допуск до адміністративної будівлі Суду осіб, які не є
учасниками судових засідань, а також осіб, у яких виявлено явні ознаки гострих
респіраторних захворювань (блідість обличчя, почервоніння очей, кашель);
1.3. здійснювати ознайомлення учасників судового процесу з матеріалами
судової справи в дистанційному режимі, шляхом надсилання сканкопії
матеріалів судової справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві.
Заяви про ознайомлення з матеріалами судової справи надсилати через
електронну адресу (особистий кабінет в системі «Електронний суд»);
2. Рекомендувати суддям:
2.1. зменшити кількість судових засідань, що призначаються для розгляду
протягом робочого дня;
2.2. по можливості здійснювати судовий розгляд справ без участі сторін,
за наявними матеріалами справи (в порядку письмового провадження).
3. Рекомендувати учасникам процесу та іншим особам:
3.1. всі необхідні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви,
пояснення, клопотання тощо) надавати Суду в електронному вигляді через
особистий кабінет в системі «Електронний суд», на електронну адресу Суду
(крім позовних заяв, заяв про порушення справи про банкрутство) або поштою.

3.2. утриматися від відвідування приміщення Суду, особливо за наявності
захворювання (слабкість, кашель, задуха, утруднення дихання, підвищену
температуру тощо, особливо за ознак гострих респіраторних захворювань).
3.3. подавати до Суду заяви про розгляд справ у їхній відсутності за
наявними матеріалами справи.
4. Суддям та працівникам 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. Даний наказ ввести в дію з 27.10.2020.
6. Відділу організаційного забезпечення діяльності керівництва суду,
розгляду звернень громадян та організаційно-протокольного забезпечення
суддівського самоврядування апарату Суду довести вимоги цього наказу до
відома суддів, працівників Суду та відвідувачів Суду.
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