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Видання представляє собою практичний посібник, в якому наведе-
но зразки документів медіатора у всіх категоріях конфліктів. Зокрема, у 
книзі наведено зразки договорів про проведення медіації у цивільно-пра-
вових, сімейних, спадкових, трудових спорах, спорах про адміністративні 
правопорушення, у кримінальних провадженнях тощо, зразки повідом-
лення щодо відмови від медіації сторони та медіатора, зразки медіацій-
них угод, угоди за результатом медіації, договорів про внесення змін, 
договорів про розірвання укладених договорів тощо. Зразки документів 
можуть використовуватися у практичній діяльності медіатора.

Видання розраховано на медіаторів, практикуючих нотаріусів, по-
мічників нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, адво-
катів, юристів, працівників органів юстиції та може бути корисним усім, 
хто цікавиться питаннями проведення процедури медіації і складання 
документів у цій сфері. 
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