
ВИКОРИСТАННЯ
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ'ЯЗКУ 

ПОЗА МЕЖАМИ
ПРИМІЩЕННЯ СУДУ

АСОЦІАЦІЯ СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Відповідно до
Порядку роботи з технічними засобами

відеоконференцзв’язку під час судового засідання в
адміністративному, цивільному та господарському процесах

за участі сторін поза межами приміщення суду,
затвердженого наказом ДСАУ від 08.04.2020 №169



ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ 
УЧАСНИКА СПРАВИ

ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО СУДУ про участь у с/з
в режимі відеоконференції поза межами
приміщення суду ТА НАДІСЛАННЯ КОПІЇ
ЗАЯВИ ІНШИМ УЧАСНИКАМ СПРАВИ
не пізніше ніж за 5 днів до судового засідання,
дозволеними чинним процесуальним законодавством
засобами зв’язку 

РЕЄСТРАЦІЯ В ОНЛАЙН-СЕРВІСІ
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗКУ "EASYCON"
на офіційному веб-порталі Судової влади України
(www.court.gov.ua)  необхідно перейти за
посиланням "Участь у відеоконференції"
Важливо! Для участі у судовому засіданні в режимі
відеоконференції вхід необхідно здійснювати саме з
використанням власного ЕЦП

ПЕРЕВІРКА ВЛАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
на відповідність технічним вимогам, наведеним у
Додатку 1 до Порядку 

ЗАЯВА ПРО УЧАСТЬ У СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ 
в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду

ОБОВ’ЯЗКОВО МАЄ МІСТИТИ:
назву суду
номер судової справи
дату та час судового засідання, в якому учасник бажає взяти участь в
режимі відеоконференції
прізвище, ім’я та по-батькові
статус в судовій справі
електронну адресу, яка використана учасником для реєстрації в Системі
номер телефону для зв’язку із судом

 
*зразок заяви міститься у Додатку 2 до Порядку



ПРАКТИЧНІ ДЕТАЛІ 
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ EASYCON 

Авторизуйтесь у EASYCON за логіном та паролем
(посилання Вхід у заголовку сторінки EASYCON)

Натисніть ім’я користувача в заголовку сторінки
(перехід до профілю користувача)

Оберіть вкладку ЕЦП

Натисніть кнопку Зареєструвати новий ЕЦП

Для перевірки дійсності ключа ЕЦП Вас буде
перенаправлено до інтегрованої системи
електронної ідентифікації Міністерства цифрової
трансформації України id.gov.ua

Оберіть спосіб ідентифікації та дотримуйтесь
настанов системи ідентифікації

Після успішної ідентифікації потрібно натиснути
кнопку «Погодитись», після чого Ви повернетесь
до EASYCON

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЦП 
У СЕРВІСІ EASYCON:

Натисніть посилання Вхід у заголовку сторінки

Оберіть вкладку Вхід по ЕЦП

Введіть ваш логін (електронну адресу) у
сервісі EASYCON

Натисніть кнопку Вхід

Для авторизації Вас буде перенаправлено до
інтегрованої системи електронної ідентифікації
Міністерства цифрової трансформації України
id.gov.ua

Оберіть спосіб ідентифікації та дотримуйтесь
настанов системи ідентифікації

Після успішної авторизації потрібно натиснути
кнопку «Погодитись», після чого Ви
повернетесь до EASYCON

 

 

 

 

 

 

АВТОРИЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ЕЦП У СЕРВІСІ EASYCON:

Натисніть посилання Реєстрація у заголовку
сторінки EASYCON

На сторінці Реєстрація нового користувача
заповніть необхідні поля (діючу адресу е-пошти,
свої дані та пароль)

Натисність кнопку Зареєструватись

Після реєстрації Ви отримаєте  електронний
лист на вказану Вами адресу 

Відкрийте пошту та перейдіть за посиланням,
надісланим сервісом EASYCON

Якщо реєстрація пройшла успішно, відкриється
основне вікно EASYCON

 

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ 
У СЕРВІСІ EASYCON:

1

2

3



ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ГОЛОВУЮЧИМ
СУДДЕЮ ПРО МОЖЛИВІСТЬ
ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ В РЕЖИМІ
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ
за умови наявності у суді відповідного
обладнання та можливість його використання
у визначений день і час

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАЯВИ В
АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ
ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ
 

ПЕРЕДАЧА ЗАЯВИ ГОЛОВУЮЧОМУ
СУДДІ
 

ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ 
СУДУ

ІНФОРМУВАННЯ МОДЕРАТОРОМ
(працівником апарату суду)
ЗАЯВНИКА ПРО ПРИЙНЯТЕ СУДДЕЮ
РІШЕННЯ



зайти та авторизуватися у Сервісі за 10 хв.
до часу судового засідання

активувати технічні засоби (мікрофон,
навушники, камеру) та перевірити їх
працездатність шляхом тестування за
допомогою Сервісу

перейти на головній сторінці Сервісу до:
розділу «Судові засідання (відеоконференція)» 
меню – мої конференції

очікувати запрошення cекретаря с/з до
участі в судовому засіданні

ДІЇ УЧАСНИКА СПРАВИ:
 

 

(внизу головної сторінки EASYCON за посиланням 
Перевірити налаштування обладнання)

 

 

 
ВАЖЛИВО!

 
Участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції 

МОЖЛИВА ЛИШЕ 
ДЛЯ АВТОРИЗОВАНИХ УЧАСНИКІВ 

(осіб, які здійснили вхід із застосування ЕЦП)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ В

РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ



вибрати у Сервісі відповідного учасника
(учасників) 

запросити його (їх) засобами Сервісу до участі в
судовому засіданні 

активувати систему відеофіксації

пересвідчитись, що учасника (учасників) добре
видно і чутно та, у разі необхідності, попросити
учасника говорити голосніше або змінити місце
власного розташування, у  разі нечіткого
зображення

 
ДІЇ СЕКРЕТАРЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ:

 

 

 

 

 
ВАЖЛИВО!

 
На початку судового засідання учасники, повинні показати

свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 
в розгорнутому вигляді на сторінці з фотографією в камеру 

ДЛЯ НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ СЕКРЕТАРЮ С/З
ПІДТВЕРДИТИ ОСОБУ КОЖНОГО УЧАСНИКА

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ В

РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ



 
Порядок роботи з технічними засобами

відеоконференцзв’язку під час судового засідання 
в адміністративному, цивільному та господарському 

процесах за участі сторін поза межами приміщення суду 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Коментар заступника голови ДСА України 
Сергія Чорнуцького

Інструкція користувача EASYCON

Інструкція користувача EASYCON
"Участь громадян у судових засіданнях за допомогою 

 сервісу EasyCon"


