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І. Загальні вимоги 

1. Загородження зі спеціального захисного скла для розміщення 

обвинувачених (підсудних), засуджених (далі –– Загородження), його 

місцезнаходження та характеристики повинні: 

відповідати вимогам Державних будівельних норм України В 2.2-26:2010 

"Будинки і споруди. Суди" (зі змінами);  

забезпечувати необхідну міцність конструкції та протистояти спробам зламу 

спеціального захисного скла та каркасу Загородження, комфортні умови для 

перебування в Загородженні обвинувачених (підсудних), засуджених; 

забезпечувати якісний повітрообмін та необхідні акустичні характеристики 

при веденні судового процесу; 

відповідати вимогам з пожежної безпеки шляхом застосування негорючих та 

важко займистих матеріалів.  

 

ІІ. Функціональні характеристики Загородження 

2. Функціональними характеристиками Загородження є:  

надійна ізоляція обвинувачених (підсудних), засуджених; 

гарантований захист учасників судового процесу, працівників конвойної 

служби від взаємодії з обвинуваченими (підсудними), засудженими, не 

передбаченої відповідними процесуальними нормами;  

гарантований захист обвинувачених (підсудних), засуджених від взаємодії з 

постраждалими, свідками або третіми особами, не передбаченої відповідними 

процесуальними нормами. 

 

ІІІ. Технічні вимоги 

 

3. Загородження повинно бути модульним, збірно-розбірної конструкції, 

що дозволятиме його демонтаж та монтаж в іншому приміщенні. Габарити одного 

модуля: 1200 мм х 1200 мм х 2200 мм.  

 Довжина Загородження кратна 1200 мм.  

 Габарити Загородження (кількість модулів) визначаються Замовником у 

залежності від характеристик зали судового засідання, в якій встановлюється 

Загородження. 

 

4. Каркас модуля –– сталева профільна прямокутна труба перерізом не 

менш як 40 мм х 20 мм з товщиною стінки не менш ніж 2 мм. 

 

5. Базовий модуль одного з бічних фасадів Загородження повинен мати 

двері, що відчиняються назовні, оснащені замком сувальдного типу з можливістю 

відкривання тільки ззовні та ригельною засувкою з провушинами для навісного 
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замку. Допускається, у разі необхідності, встановлення дверей з боку лицьового 

фасаду. 

 

6. У площині дверей облаштовується технологічний отвір для зняття 

наручників  з обвинувачених (підсудних), засуджених, передавання 

обвинуваченим (підсудним), засудженим документів для ознайомлення та 

спілкування обвинувачених (підсудних), засуджених із захисниками в судовому 

процесі.   

 

7. Верхнє перекриття Загородження – ґратчасте, з кроком  

150 мм х 150 мм із сталевої профільної квадратної труби перерізом   

20 мм х 20 мм, що забезпечує повітрообмін у Загородженні, а також перешкоджає 

обвинуваченим (підсудним), засудженим здійснити втечу.  

 

8. Тильна сторона Загородження (що дотична до стіни зали судового 

засідання) –– сталевий лист товщиною не менш ніж 2 мм (на металлокаркасі), із 

середини зашитий теплоізоляційним матеріалом. 

 

9. Загородження комплектується лавкою шириною 400 мм 

(металоконструкція із стаціонарним сидінням з клеєної або цільної деревини), що 

невід'ємно скріплена з каркасом Загородження.  

 

10. Загородження повинно бути надійно прікріплено до підлоги зали 

судового засідання, а за конструктивної можливості і до стіни. 

 

11. Загородження повинно забезпечувати проходження звуку в усіх 

напрямках (знизу –– догори, вздовж і поперек) шляхом обладнання прорізів між 

скляними панелями у вертикальних стійках фасадів, кількість яких не зменшує 

стану надійності та стійкості Загородження. 

Для забезпечення повітрообміну в Загородженні нижні металеві частини 

фасадної та бічних стінок на висоту не менше 500 мм від підлоги виконуються за 

принципом "жалюзі" з металевої полоси товщиною не менш ніж 4 мм, що не 

знижуватимуть кратність повітрообміну та перешкоджатимуть травмуванню 

обвинувачених (підсудних), засуджених.  

 

12. На лицьовому боці фасадної стінки Загородження необхідно передбачати 

місце для встановлення системи звукозапису для здійснення аудіозапису ведення 

судового процесу та мікрофону системи звукопідсилення, захищеного від 

можливого фізичного впливу обвинувачених (підсудних), засуджених 

("антивандальне" виконання, кабелі прокладаються зовні), а також спеціального 
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переговорного пристрою для спілкування обвинувачених (підсудних), засуджених 

з учасниками судового процесу.   

 

13. Металеві елементи Загородження фарбуються порошковими фарбами  

(білого або світло-сірого кольору), які за технологічним процесом покриття 

забезпечують найбільший захист Загородження від механічних та температурних 

впливів.  

 

14. Фасадна та бічні стінки Загородження а також двері оснащуються 

спеціальним захисним склом. Види та технічні характеристики захисного скління, 

у тому числі щодо ударотривкості та кулетривкості, визначаються завданням на 

проектування згідно з ДСТУ 78.11.002, ДСТУ ЕN 356.  

 

15. Спеціальне захисне скло повинно бути надійно закріплене в металевому 

каркасі Загородження, що унеможливлює його випадання під час силового впливу 

на нього, як ззовні так і з середини. Штапики виготовляються із сталевого 

металопрокату і забезпечують надійну фіксацію спеціального захисного скла 

(ущільнення спеціального захисного скла повинно бути виконаним із 

самоклеючого ущільнювача та фіксуватися стальними штапиками із зовнішнього 

боку). Кріплення штапиків –– механічне, за допомогою гвинтів. 

 

_____________________________________________________ 
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