
 

 

І  Необхідні умови для проведення відеоконференції за допомогою сервісу Zoom. 

- Наявність технічної можливості у сторін та суду. 
- Заява про проведення відеоконференції (ч. 3 ст. 195 КАС України) від сторони. 

 
ІІ Дії суду у разі призначення відеоконференції за допомогою сервісу Zoom.us 

- Створення посилання на відеоконференцію. 
- Створення ідентифікатора. 
- Постановлення ухвали про призначення відеоконференції. 

- Направлення сторонам ухвали суду про проведення відеоконференції та інструкції. 
- Направлення пам’ятки про права та обов’язки разом з інструкцією користувача 

 
ІІІ Необхідні організаційні заходи. 

- Ви повинні надати документи, що підтверджують особу, завірені ЄЦП за 1 робочий 

день до судового засідання. 
- Ви повинні подати письмові заяви клопотання та додатки (скановані копії) завірені 

ЄЦП за 1 робочий день до судового засідання. 
- Перевірте власну технічну можливість за 1 робочий день до проведення судового 

засідання в режимі відеоконференції. 

- Звертайтеся до секретаря судового засідання з приводу допомоги в організації 
судового засідання в режимі відеоконференції (за необхідності). 

 
IV Дії суду та сторін в день судового засідання призначеного в режимі 

відеоконференції за допомогою сервісу Zoom. 

- У визначений в ухвалі день та час Ви повинні здійснити підключення за посиланням 
або ідентифікатором конференції через сервіс Zoom. 

- Суд встановлює осіб, які знаходяться у з’єднанні з конференц-кімнатою створеною 
судом (за документами, що попередньо були надіслані до суду, що підтверджують 
особу з накладним ЄЦП). 

 
З урахуванням того, що судове засідання буде проводитись в режимі відеоконференції 

за допомогою сервісу Zoom, що в свою чергу, передбачає перебування у будь-якому зручному 
приміщенні (для сторін), просимо врахувати наступне: 

- подбайте про те, щоб у приміщенні в якому ви знаходитись були відсутні сторонні 

звуки, шуми; 
- пам’ятайте, що не зважаючи на те, що судове засідання відбувається в режимі 

відеоконференції і ви перебуваєте за межами суду, судове засідання буде 
фіксуватись як засобами звуко-запису так і засобами відео-запису та відповідно 
буде приєднано до матеріалів справи, а тому має бути дотримана офіційність як у 

спілкуванні так і у зовнішньому вигляді; 
- пам’ятайте, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції не 

звільняє учасників справи від обов’язку дотримуватись порядку та надавати 
пояснення по черзі. 

Ми турбуємось про Вас та Ваше здоров'я, тому намагаємося зробити все від нас 

залежне для забезпечення Вашої можливості захистити свої права. 


