
 
 

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

16.03.2020 р.                              № 1  

 

Про тимчасові заходи з метою 

попередження  розповсюдження 

захворюваності на гостру респіраторну 

інфекцію, спричинену коронавірусом 

COVID-19 

На підставі рішення зборів суддів Одеського апеляційного суду від 16 березня 2020 року, 

відповідно до ч.2 ст.29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Указу Президента 

України від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 

безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 18 лютого 2020 року № 97-/од-2020 «Про заходи 

щодо запобігання занесенню і поширенню на території Одеської області гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», з метою попередження розповсюдження 

захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID -19: 

1. Тимчасово, з 17 березня до 03 квітня 2020 року, зупинити розгляд справ у відкритих 

судових засіданнях за участю учасників судового процесу та припинити їх пропуск до залів 

судових засідань на час вжитих заходів. 

2. Зазначені обмеження не стосуються розгляду: 

а)  матеріалів по негласним слідчим (розшуковим) діям та оперативно-розшуковим заходам; 

б) апеляційних скарг у кримінальних провадженнях на судові рішення (в тому числі слідчих 

суддів): 

- в    яких обрано або продовжено строк тримання під вартою; 

- в яких спливають строки тримання осіб під вартою або строки призначеного 

обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі; 

- подання та клопотання про направлення до іншого суду кримінальних проваджень, в яких 

до підозрюваних/обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; 

в) апеляційних скарг у справах про адміністративні правопорушення, якщо у разі 

відкладення розгляду справи закінчаться строки, передбачені ст.38 КУпАП.  

3. Апеляційний суд розглядає інші кримінальні провадження за апеляційними скаргами на 

ухвали слідчих суддів щодо застосування заходів кримінального провадження, участь в яких 

сторін не є обов’язковою, за наявності відомостей про їх повідомлення про дату, час і місце 

розгляду справи. У разі  надходження на адресу суду клопотань учасників процесу про розгляд 

справи за їх участю, суд відкладає судове засідання на іншу дату. 

 4. В день судового розгляду, учасники кримінальних проваджень, які прибули до 

апеляційного суду, повинні знаходитися на першому поверсі та у визначений час розгляду справи 

мають повідомити по телефону секретаря судового засідання (зазначений в списках кримінальних 

проваджень, призначених до розгляду) про явку та очікувати від нього відповідного запрошення 

до залу судового засідання. 

5. Апеляційний суд розглядає цивільні справи, які не віднесені до справ, зазначених у ч.ч.1,2 

ст.369 ЦПК України, у відсутності учасників справи та осіб, які не залучалися до участі у справі 

судом першої інстанції, за наявності відомостей про їх повідомлення про дату, час і місце розгляду 



справи. У разі відсутності таких даних, а також у разі подання заяви (заяв) про бажання прийняти 

участь у справі особисто, суд відкладає судове засідання на іншу дату. 

6. Рекомендувати учасникам судових процесів: 

-  знайомитися з матеріалами справ після завершення карантину;  

- для повідомлення суду про заяви, клопотання використовувати альтернативні шляхи 

звернення (електронну пошту та телефон).  

7. Самостійне переміщення учасників судового процесу по суду не дозволяється. 

8. Доручити прессекретарю Бойко А.-В.В. забезпечити висвітлення вказаної інформації в 

суді, на сайті суду та ЗМІ, з викладенням зразків заяв про відкладення розгляду справи.  

9.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова суду                                                      Г.Я. Колесніков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С

Головуючому судді Одеського 

апеляційного суду 

_____________________________ 

(ПІБ судді) 

_____________________________ 

(ПІБ, адреса, телефон особи, яка подає заяву)  

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ЗАЯВА 

про відкладення розгляду справи 

 

У провадженні Одеського апеляційного суду знаходиться цивільна справа № 

_________________________________________________ 

за позовом_______________________________________________________________ 

до ______________________________________________________________________ 

про ____________________________________________________________________. 

 

Розгляд справи призначено на __________________________________________.    

      (дата, час) 

У зв’язку з запровадженням в Україні з 12 березня по 03 квітня 2020 року 

карантину через спалах у світі коронавірусу, прошу відкласти розгляд справи на 

іншу дату. 

 

 

«____»_______________20___року    _____________________             

                   (підпис) 

 

 



С

Головуючому судді Одеського 

апеляційного суду 

_____________________________ 

(ПІБ судді) 

_____________________________ 

(ПІБ, адреса, телефон особи, яка подає заяву)  

_____________________________ 

_____________________________ 

ЗАЯВА 

про відкладення розгляду справи 

 

У провадженні Одеського апеляційного суду знаходиться кримінальне 

провадження №_____________________, внесене до ЄРДР __________________ 

   (зазначити номер)     (зазначити дату) 

відносно ________________________________________________________________, 

     (прізвище ім’я по-батькові) 

підозрюваного/обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ст.ст.______ КК України. 

 Розгляд апеляційної скарги _______________________________ призначено на  

                  (прізвище ім’я по-батькові) 

__________________________.         

                                  (дата, час) 

У зв’язку з запровадженням в Україні з 12 березня по 03 квітня 2020 року 

карантину через спалах у світі коронавірусу, прошу відкласти розгляд справи на 

іншу дату. 

 

«____»_______________20___року    _____________________             

                   (підпис) 


