
   

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
   

20 березня 2017 року                           м. Київ №       350 
 

Про затвердження Загальних вимог  

до загородження зі спеціального захисного скла 

для розміщення обвинувачених (підсудних), засуджених 

 

 Відповідно до Державних будівельних норм України В.2.2-26:2010 

"Будинки і споруди. Суди", затверджених наказом Міністерства регіонального 

розвитку та будівництва України від 17.05.2010 № 175, Зміни № 1  

ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди", затвердженої наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 26.12.2013 № 607, спільного наказу Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду 

України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної 

прокуратури України від 26.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68 "Про 

затвердження Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах 

обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів", враховуючи  лист 

Міністерства внутрішніх справ України від 19.01.2017 № 14/127 про 

погодження  Загальних вимог до загородження зі спеціального захисного скла 

для розміщення обвинувачених (підсудних), засуджених та для уніфікації 

облаштування залів судових засідань для розгляду кримінальних справ 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити Загальні вимоги до загородження зі спеціального 

захисного скла для розміщення обвинувачених (підсудних), засуджених (далі – 

Загальні вимоги до загородження), що додаються. 

 2. Апеляційним судам та територіальним управлінням Державної 

судової адміністрації України: 

 застосовувати затверджені цим наказом Загальні вимоги до 

загородження при заміні існуючих металевих загороджень у залах судових 

засідань для розгляду кримінальних справ, а також при облаштуванні нових 

залів судових засідань для розгляду кримінальних справ;  
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 взяти до уваги, що Загальні вимоги до загородження, затверджені цим 

наказом, не  поширюються на раніше встановлені в судах загородження зі 

спеціального захисного скла. 

 3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

(Парубченко Т. В.) довести цей наказ до апеляційних судів та територіальних 

управлінь Державної судової адміністрації України у триденний строк з дня 

його видання.  

 4. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В. М.) не 

пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу розмістити його 

на офіційному сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база".  

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Гізатуліну Л. В. 
 

 

 

Голова Державної судової 

адміністрації України                    З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


