
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

26.10.2020 м. Полтава № 33-од

Про встановлення особливого режиму 
роботи господарського суду Полтавської 
області на час карантину та впровадження 
протиепідемічних заходів для запобігання 
поширенню СОУЮ-19

У зв ’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні та 
неодноразовими підтвердженими діагнозами коронавірусу СОУГО-19 у працівників 
господарського суду Полтавської області, з метою убезпечення працівників та 
відвідувачів суду від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної 
інфекції, керуючись постановами Кабінету Міністрів України «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» від 11.03.2020 № 211, «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» від 22.07.2020 № 641, рішенням Ради суддів України 
від 17.03.2020 № 19, рішенням Вищої ради правосуддя «Про доступ до правосуддя в 
умовах пандемії гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» від 26.03.2020 № 880/0/15-20,
НАКАЗУЮ:

1. Визначити, що у період дії карантину неухильно продовжують 
застосовуватися та виконуватися протиепідемічні заходи та обмеження, встановлені 
постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 та від 22.07.2020 
№ 6 4 1  в залежності від рівня епідеміологічної безпеки за результатами оцінки 
епідемічних показників, які визначаються рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій окремо по Полтавській 
області та що відповідає певному рівню епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19, 
а саме: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний».

2. Встановити в господарському суді Полтавської області з 26 жовтня 
2020 року наступні карантинні обмеження та рекомендувати призупинити:

- розгляд справ у відкритих судових засіданнях за участю учасників судового 
процесу та припинити їх пропуск до залів судових засідань на час вжитих заходів, 
крім справ, що потребують невідкладного розгляду;

- прийом канцелярією суду вхідної кореспонденції, крім кореспонденції, що 
надходить на електронну адресу суду, підсистему «Електронний суд», засобами



поштового зв’язку та через скриньку поштової кореспонденції, розміщену на посту 
охорони, розташованому у приміщенні суду за адресою: місто Полтава, 
вулиця Зигіна,1, а також кореспонденції, що подається учасниками процесу, які 
з'явилися для участі в судовому засіданні;

- прийом громадян канцелярією та архівом суду, в тому числі припинити 
видачу справ для ознайомлення учасниками судового розгляду;

- прийом громадян керівництвом суду (головою суду, його заступником, 
керівником апарату суду та його заступником);

- самостійне переміщення учасників судового процесу по господарському суду.

3. Рекомендувати суддям зменшити кількість судових засідань, що 
призначаються для розгляду протягом робочого дня, та, по можливості, здійснювати 
судовий розгляд справ без участі сторін.

4. Не допускати до приміщень суду громадян, окрім як для участі у судових 
засіданнях по справах, що потребують невідкладного розгляду, у разі їх виклику в 
судове засідання.

5. Дотримуватися правил гігієни та рекомендацій Міністерства охорони 
здоров’я України в умовах карантину, викликаного поширенням СОУГО-19.

6. Співробітникам Територіального управління Служби судової охорони 
у Полтавській області допускати до приміщення суду працівників суду та осіб, що 
з ’явилися для участі у судовому засіданні, після температурного скринінгу та у 
захисних масках.

7. Не допускати до приміщення суду громадян з явними ознаками вірусних 
захворювань (підвищена температура тіла, кашель, блідість обличчя, почервоніння 
очей тощо) незалежно від їхнього процесуального статусу.

8. Працівникам суду при виявленні у відвідувачів суду явних ознак вірусних 
захворювань вживати заходів по запобіганню перебування цих громадян в 
приміщенні господарського суду з обов’язковим провітрюванням приміщення суду, в 
якому вони перебували, одночасно належно фіксуючи прибуття громадян за 
викликом в суд.

9. Рекомендувати:

- представникам сторін, учасникам справ та особам, які викликаються до суду, 
подавати заяви про розгляд справ у їх відсутності або про відкладення розгляду 
справ;

- подавати будь-які заяви, в тому числі на отримання процесуальних рішень, 
клопотання, скарги, тощо за допомогою засобів поштового зв ’язку та електронною 
поштою: inbox@ pl.arbitr.gov.ua.

10. Начальнику відділу управління персоналом суду Омельченко Ю лії 
Сергіївні довести цей наказ до відома суддів та працівників апарату суду,

mailto:inbox@pl.arbitr.gov.ua


Територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області та 
відвідувачів суду, розмістивши його копію на інформаційному стенді суду.

11. Керівнику апарату суду Кундій Любов Петрівні забезпечити 
оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 
господарського суду Полтавської області.

12. Строк дії цього наказу встановити до усунення причин, які стали підставою 
для його видання.

13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова господарського суду 
Полтавської області В.А. Ціленко

Начальник відділу управління персоналом

Ю.С. Омельченко

Заступник голови суду

Керівник апарату суду

Кундій

Заступник керівника апарату суду

О. В. Дзюбенко

26 . 10.2020


