
дозволяє врахувати потреби кожної 
сторони конфлікту та дитини

швидша та менш стресова, ніж суд, 
процедура для сторін конфлікту та 
дітей

має високий відсоток виконання 
рішень, адже вони напрацьовуються 
самими сторонами конфлікту

сприяє відновленню взаємоповаги 
між сторонами конфлікту

Медіатор:

НЕ оцінює

НЕ дає порад

НЕ приймає рішень

НЕ є представником жодної сторони
при розлученні

при конфлікті між батьками і дітьми 

з питань усиновлення та опіки

щодо спадку

Cімейна медіація:

Коли застосовуться сімейна 
медіація:

У випадках, коли збереження добрих відносин 
не менш важливе, ніж вирішення спору по суті:

в інших сімейних спорах
Зверніться до організації, яка надає 
соціальну послугу сімейної медіації у 
Вашому місті, та дізнайтеся, чи можна 
отримати дану послугу за місцем 
реєстрації Вашої дитини  безкоштовно

Зверніться до Служби у справах дітей, 
Центру соціальних служб або іншого 
Надавача соціальних послуг за 
місцем реєстрації дитини

Разом з іншими учасниками конфлікту 
погодьтесь на участь у медіації та 
знайдіть взаємовигідне рішення із 
спірних питань

Як проходить сімейна медіація?

проводиться по одній індивідуальній 
зустрічі медіаторів із сторонами 
конфлікту тривалістю до 1.5 години

спільні зустрічі медіаторів із сторонами 
конфлікту (3 - 8 зустрічей тривалістю до 3-х 
годин кожна) задля напрацювання 
сторонами спільного рішення

прийняте  рішення може бути 
нотаріально засвідчене при потребі
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спрямовує сторони, дотримуючись 
процедури медіації, до прийняття ними 
взаємовигідного рішення

допомагає налагодити мирне спілкування

допомагає адаптуватися до змін при 
розлученні

дає можливість почути один одного

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ?

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ?

   Ця листівка розроблена в рамках проекту «Сталий 
регіональний розвиток сімейної медіації в Україні у співпраці із 
соціальними службами у справах дітей для забезпечення 
доступу до правосуддя та дотримання прав дитини», що 
впроваджується Асоціацією Сімейних Медіаторів України 
завдяки підтримці американського народу, наданої через  
Програму Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
«Нове правосуддя»

* 

графік зустрічей з дитиною, питання її 
виховання, лікування та інші

фінансова участь батьків для 
забезпечення належних умов життя 
дитини

розподіл майна

Які питання можуть обговорюватись 
в медіації при розлученні?

Скільки коштує  соціальна послуга 
сімейної медіації?

Соціальна послуга сімейної медіації безкоштовна 
для громадян, які звертаються до Служб у 
справах дітей та Надавачів соціальних послуг за 
місцем реєстрації дитини

ТАК

НІ



КУДи ЗВЕРНУТИСЬ?

По всій Україні
ГО “Асоціація Сімейних Медіаторів України”
afmu.org.ua, afmu.org@gmail.com
+ 38097 009 24 24

Київ
ГО “Ліга Медіаторів України”
limu.org.ua info@limu.org.ua
+ 38044 223 35 39

Дніпро та Запоріжжя
ГО "Партнерство і Розвиток" 
facebook.com/partnershipanddevelopment 
partner.develop.ua@gmail.com 
+ 38063 634 11 85 
+ 38063 055 84 15

Івано-Франківськ
ГО "Простір рішень" 
spaceofsolutions@gmail.com 
+ 38050 296 29 54

Львів
ГО "Львівський Центр Медіації" 
mediation.lviv.ua
+ 38093 873 91 33 
+ 38067 593 34 23 

Одеса
ГС "Українська Академія Медіації" 
mediation.ua, info@mediation-ukraine.com 
+38 093 693 86 56
+38 048 743 51 85

Рівне
ГО “Центр Медіації та Діалогу” 
facebook.com/MediationandDialogCenter 
ngo.mnc@gmail.com 
+ 38096 907 28 99

ЩО ТАКЕ СІМЕЙНА МЕДІАЦІЯ? 

Сімейна медіація – це структурований процес 
переговорів конфліктуючих сторін за участю 
нейтрального посередника - медіатора, що 
допомагає сторонам самостійно знайти рішення, 
які будуть найкращими саме для їхньої ситуації та 
відповідатимуть інтересам всіх учасників сімейного 
спору та дітей

Принципи медіації:

Конфіденційність

Нейтральність медіатора

Добровільність

Сторони самостійно приймають рішення 

Скористайтеся 
Соціальною послугою 

сімейної медіації 

62%

Сімейна медіація в цифрах:

сімейних медіацій завершується угодою

домовленостей, досягнутих в медіації, 
виконуються

клієнтів задоволені результатами медіації і 
готові рекомендувати її cвоїм друзям та 
рідним

оцінок, суджень та порад надає медіатор 
учасникам суперечки

92%
73%

0%

Не знаєте як вирішити 
сімейний конфлікт?

комедіатори працюють над сімейним 
конфліктом2


