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Про продовження особливого режиму
суду на час карантину
роботи
^ вИповiдно
з
до Ъr. ст. 24,25 Закону УкраiЪи кПро судоустрiЙ i статус суддiв>,
Украrни вiд l1.03.2020 }ф 211 <Про запобiгання
урахуванн"цa ,о"ru"ови Кабiнету MiHicTpiB
поширенню на територii Украiни гостроТ респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi
Кабiнету
коронЪвiрУсом SдitS-iоV-2>- (з наступними змiнами i доповненнями), постанови
запобiгання
метою
з
Мiнiстрiв-Украiни вiд 20.05.2020 Jф392 ,,Про встановлення карантину
спричиненоТ
IIоширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9,
Кабiнету
постанови
коронЪвiрусом SдitS-соV-2>- (з наступнимй змiнапли i доповненнями),
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22.07.2020 ]ф641 кПро встановлення карантину та запровадження
посилениХ протиепiДемiчниХ заходiВ на територii iз значним поширенням гостроТ
KopoHaBipycoM SARS-COV-2> (з наступними
респiратоРноТ хвороби COVID-I9, спричиненоТ
та
змiнJми i доповненнями), постанови вiд09.|2.2020 J\Ъ 1236 "Про встановлення карантину
поширенню
запровадження обмежувtIльних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання
KopoHaBipycoM
спричиненоi
*nu i.prropii УкраiЪи iocTpoi p".nipuropHoi хвороби COVID-19,
sдкý-соЧ-2'', tiшенн" Ради Ъr*Ь УкраiЪи вiд 17.03.2020 Jф19 <Щодо органiзаuii роботи
судiв та op.u"i" суддiвського самоврядування в умовах карантину)' У зв'язку зi
гостроТ
встановлеНням караНтину З метоЮ ,uпобi.апrrя поширенню на територii УкраТни
SARS-CoV-2, респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоi KopoHaBipycoM

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

1. Проловжити особливий режим роботи Рiвненського окружного адмlнlстративного
суду на перiод з 04 сiчня до 28 лютого 2021 року, у зв'язку з яким:
i.1. Зuборонити допуск у судовi засiдання та примiщення СУДУ осiб, якi не С

учасникtlми судових засiдань;
1.2. Заборонити допуск у судовi засiдання та примiщення сулу осiб з ознаками
респiраторних захворювань;
1.3.ознайомлення уrасникiв судового процесу з матерlалами судовоl справи
здiйснювати в дистанцiйному режимi, шляхом надсилання сканкопiй матерiалiв суловоТ
справи на електронну адресу, зазначену у вiдповiднiй заявi. Заяви про ознайомлення
надсилати на офiцiйну електронну адресу.
2. Рекомендувати суддям:
2.1.зменшити кiлькiсть судових справ, розгляд яких здtйснюеться в судових
засiданнях, протягом робочого лня;
2.2.при можливостi здiйснювати судовий розгляд справ в порядку письмового
провадження.
3. РекоменДувати громадянаN{ та iншим особам:
з.1. Bci необiiлнi документи (позовнi заяви, з€UIви, скарги, вiдзиви, пояснення,
клопотання, тощо) надавати суду В електронному виглядi шляхом надсилання на електронну
адресу суду, поштою таlабо факсом;
з.2. Рекомендувати учасникам судових засiдань подати до суду зtUIви про розгляд
справи за ix вiдсутностi за наJIвними у справi матерiа-пами;

3.3. Утриматися від відвідування приміщення суду, особливо за наявності
захворювання.
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. Співробітникам Служби судової охорони обмежити доступ до приміщення суду
громадян з ознаками будь-якого вірусного захворювання незалежно від їхнього
процесуального статусу.
6. Помічнику голови суду Лебедюку Д.Ю. ознайомити з даним розпорядженням суддів
та працівників апарату Рівненського окружного адміністративного суду.
7. Довести до відома працівників Служби судової охорони та громадян дане
розпорядження, розмістивши його копію на інформаційному стенді суду на першому поверсі
приміщення Рівненського окружного адміністративного суду та опублікувавши його на
офіційному веб-сайті суду.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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