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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 

 

«BATNA» стосується найкращої альтернативи угоді, що обговорюється, і/або ж 

альтернативних дій, до яких може вдатися одна Сторона, якщо згоди з іншою Стороною не 

досягнено. 

 

«Відвідувач» позначає будь-яку особу, яка не бере активної участі у Змаганнях і була 

винятково уповноважена Організаційним комітетом для участі у Змаганнях та/або 

Медіаційній сесії. 

  

«Волонтер» позначає особу, яка бере участь у Змаганнях для виконання певної ролі, як-от 

Судді, Розпорядника Медіаційної сесії або будь-якої іншої ролі, що є необхідною за 

рішенням Оргкомітету. 

 

«Заборонена допомога» означає поради, вказівки або інше повідомлення Команді, що не 

відповідає Правилу 5.3. 

 

«Загальна інформація» означає опис фактичних обставин Кейсу для використання кожною 

Стороною, Суддями та Медіатором. 

 

«ЗВО» – заклад вищої освіти. 

 

«Змагання» означає конкурс із медіації серед команд ЗВО – СТУДЕНТСЬКІ ЗМАГАННЯ З 

ЕФЕКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 2020 року. 

 

«Кейс» означає опис обставин справи, що поширюється Оргкомітетом та складається із 

Загальної інформації, Конфіденційної інформації, яка доповнюється чи коригується будь-

якими Роз'ясненнями, та яку Команди намагатимуться вирішити за допомогою Медіатора 

під час Медіації. 

 

«Кокус» означає окрему зустріч Медіатора та Команди, що змагається. Під час Кокусу 

Медіаційна сесія продовжується. 

  

«Команда, що змагається» є Командою із двох студентів, які змагаються у рамках однієї 

конкретної Медіаційної сесії у ролі Юриста і Клієнта. 

 

«Юрист» і «Клієнт» стосуються ролей двох членів Команди під час кожної Медіаційної сесії 

відповідно; разом вони називаються Командою, що змагається, або Стороною. 

 

«Конфіденційна інформація» означає опис фактичних обставин Кейсу для виняткового 

використання відповідної Сторони та Суддів, але не Медіатора. 
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«Команда» означає групу від двох до трьох студентів, які представляють один  заклад 

вищої освіти України, прийнятих Організаційним комітетом для участі у Змаганнях. 

 

«Коротка біографія» означає письмову біографію члена Команди та його/її фото та 

надається Командами Змагань відповідно до форми, визначеної Оргкомітетом. Коротка 

біографія має містити не більше 60 слів. 

 

«Критерії оцінювання» означають критерії, встановлені у Формі оцінювання. 

 

«Крос-кокус» означає окрему зустріч Медіатора та обох Юристів або окрему зустріч 

Медіатора та обох Клієнтів Команд, що змагаються. 

 

«Медіатор» – особа, яка має сертифікат про проходження навчання медіатора та яку 

обрано Оргкомітетом для виконання ролі Медіатора під час Медіації. 

 

«Медіаційна сесія» триває 120 хв для Обов’язкових  раундів і 120 хв для Фінальних 

раундів, як описано у Правилі 4.4.4. 

 

«Медіаційний план» стосується письмового аналізу Кейсу кожною Командою, як зазначено 

у Правилі 4.3. 

 

«Медіація» – часовий інтервал тривалістю 80 хв, протягом якого відбувається медіаційна 

процедура між двома Командами, що змагаються, як описано у Правилі 2.2. 

 

«Обов’язкові раунди» стосуються першого етапу Змагань, в якому Команди змагаються в 

чотирьох Обов’язкових раундах, за результатами яких вони можуть бути відібрані для 

участі у Фінальних раундах відповідно до Правила 6.7. 

 

«Організаційний комітет» та «Оргкомітет» означає команду організаторів, яка відповідає за 

організацію і проведення Змагань. 

 

«Підхід, орієнтований на вирішення проблем» (англ. Problem-Solving Approach) стосується 

підходу до медіації, згідно з яким учасники з’ясовують інтереси одне одного, 

напрацьовують варіанти і прагнуть створити рішення, яке б найкраще відповідало їхнім 

інтересам і потребам, ніж їхнім BATNA. 

  

«Перерва» є часовим інтервалом тривалістю у три хвилини, який може попросити кожна 

Команда, що змагається, один раз упродовж однієї Медіаційної сесії;      протягом Перерви 

загальний час проведення Медіаційної сесії триває. 

 

«Правила» означають ці Правила Змагань. 

 

«Робоча група з написання кейсів» є групою, обраною Оргкомітетом, яка відповідає за 

складання Кейсів Змагань. 
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«Розпорядник Медіаційної сесії» – це особа, призначена Оргкомітетом, аби стежити за 

дотриманням часу і Правил під час Медіаційної сесії. 

 

«Роз'яснення» означає офіційні роз'яснення чи виправлення Кейсів Змагань, опубліковані 

відповідно до Правила 4.2.2. 

«Спостерігач» означає будь-яку особу, яка відвідує Медіаційну сесію без активної участі в 

ній. 

 

«Сторона-позивач» та «Сторона-відповідач» означає Команду, що змагається і діє від імені 

Сторони, що вимагає медіацію, і Сторони, яка відповідає на запит про медіацію на будь-

якому етапі Змагань. 

 

«Студент» означає особу, яка є здобувачем вищої освіти ступеня бакалавра або магістра 

денної форми навчання і відповідає вимогам, визначеним у Правилі 3.1.2. 

  

«Студент правничого факультету» є Студентом, який навчається за спеціальністю «право» 

або «міжнародне право». 

 

«Суддя» є кваліфікованим професіоналом, тобто юристом, медіатором, суддею, який 

запрошується Оргкомітетом для суддівства та оцінювання результатів Змагань між 

Командами під час Медіаційної сесії відповідно до Критеріїв оцінювання. 

 

«Тренер» є представником наукового-педагогічного складу ЗВО, від імені якого виступає 

Команда. Тренер готує команду до Змагань та має право супроводжувати Команду під час 

проведення Змагань. 

  

«Фінальні раунди» означають півфінали та фінал, в яких переможець кожної Медіаційної 

сесії переходить до наступного туру. 

 

«Форма оцінювання» є документом відповідно до зразка, викладеного у відповідному 

Додатку. 

      

«Форма оцінювання медіаційного плану» означає документ відповідно до зразка, 

викладеного у відповідному Додатку. 

  

«Штрафні санкції» означають бали, вирахувані за будь-яке порушення Правил відповідно 

до Правила 8. 
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Розділ 1. Загальний опис Змагань 

Правило 1.1. Вступ 

Змагання – це освітня подія, яка спрямована на розвиток навичок студентів з ефективного 

вирішення спорів, зокрема заохочення використання переговорів та медіації як методів 

вирішення спорів. Це дасть учасникам Змагань краще розуміння особливостей та 

можливостей цих методів, доцільності застосування моделі переговорів за інтересами в 

залежності від обставин справи, а також сприятиме відкритому обміну ідеями, досвідом і 

ноу-хау між студентами та професіоналами. 

Усі учасники повинні продемонструвати визнання та повагу до різноманітності. 

Змагання передбачають, що Сторони не домовилися про іншу процедуру 

врегулювання, і відповідно застосовується медіація. 

У центрі уваги Змагань є поєднання залучення Медіатора і застосування навичок 

ефективного вирішення спорів для успішного представлення інтересів Сторін та прогресу у 

вирішенні проблем. Ми сподіваємося, що Змагання сприятимуть викладанню і вивченню 

ефективного використання медіації у ЗВО в Україні. 

Правило 1.2. Мова 

Офіційною і єдиною мовою конкурсу є українська. 
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Розділ 2. Загальна схема проведення Змагань 

Правило 2.1. Формат Змагань 

Змагання передбачають командну участь, кожна Команда формується та представляє ЗВО 

України. Кожен ЗВО може призначити від двох до трьох студентів, які входитимуть до 

складу Команди. Кожна Команда може супроводжуватися максимум одним Тренером. 

Для Змагань 2020 року Оргкомітет відбирає максимум дванадцять команд. 

Підготовка та проведення Змагань відбуватимуться у п’ять етапів: 

1. подання заявок (за посиланням нижче) – з 1 до 30 вересня 2019 року; 

2. відбір заявок організаторами та оприлюднення результатів відбору  – до 15 жовтня 

2019 року; 

3. проведення у Києві тренінгу для Тренерів відібраних Команд для кращого розуміння 

суті та перебігу змагань – 6-8 листопада 2019 року; 

4. підготовка Команд до Змагань на основі матеріалів, наданих організаторами – 

листопад 2019 року – січень 2020 року; 

5. проведення Змагань у першій половині лютого 2020 року (точні дати будуть 

повідомлені пізніше): 

 вступний інструктаж для учасників Змагань – 1-й день; 

 участь команд у чотирьох Обов’язкових відбіркових раундах – 2-й та 3-й дні;  

 півфінали та фінал – 4-й день. 

Ці Правила регулюють проведення самих Змагань (5-й етап). 

Під час Обов’язкових раундів кожна Команда змагатиметься двічі на день – у двох раундах 

відповідно. Таким чином кожна Команда працюватиме з кожним Кейсом лише один раз. 

Оргкомітет може попросити Команди двічі брати участь у раунді Змагань щодо одного й 

того ж Кейсу. При цьому під час підбиття підсумків гри Команді зараховується результат 

раунду, призначеного за розкладом. 

Що стосується Фінальних раундів, Команди будуть змагатися у двох Кейсах у такому 

порядку: півфінали вранці четвертого дня Змагань, а фінал – у другій половині дня 

четвертого дня Змагань. 

Перед проведенням Змагань Організаційний комітет шляхом жеребкування розподіляє 

Команди для участі в Обов’язкових раундах (як Сторони-позивача або Сторони-

відповідача). Оргкомітет буде докладати усіх зусиль, аби жодна з двох Команд не 

змагалася одна з одною більше, ніж один раз під час Обов’язкових раундів. 

Правило 2.2. Загальні умови проведення Медіаційної сесії 

У Медіаційній сесії беруть участь Медіатор і дві Команди у складі Юриста і Клієнта, які 

представляють відповідно Сторону-позивача і Сторону-відповідача. Судді будуть присутні 

під час сесії, щоб оцінити роботу Команд, а саме: під час Обов’язкових раундів два Судді, 

під час півфіналу і фіналу – три Судді. 

У кожній Медіаційній сесії кожна Команда буде представлена двома Студентами, один з 

яких навчається за спеціальністю «право» чи «міжнародне право» і бере на себе роль 

Юриста, а інший – роль Клієнта. Ці два студенти складають Команду для змагання у 

Медіаційній сесії. Студенти кожної Команди самостійно розподіляють між собою ролі і 
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можуть змінювати їх у різних Медіаційних сесіях. Однак роль Юриста завжди має 

виконувати Студент правничого факультету. 

Порушення цього Правила може призвести до штрафних санкцій відповідно до 

Правила 8. 

У кожній сесії Медіації один медіатор-початківець буде виконувати роль Медіатора, та два 

фахівці (з числа досвідчених медіаторів, юристів, суддів) будуть Суддями під час 

Обов’язкових раундів. У Фінальних раундах Команд будуть оцінювати три Судді. 

Судді оцінюватимуть і виставлятимуть оцінки роботі Команд відповідно до Критеріїв 

оцінювання. 

Оргкомітет відповідає за вибір Медіаторів і Суддів, а також за їхній розподіл для участі в 

Медіаційній сесії в кожному раунді Змагань. Оргкомітет буде докладати усіх зусиль, аби 

Команди мали нагоду працювати з різними Медіаторами та різними Суддями в кожному 

раунді. 

Оргкомітет докладе максимум зусиль для того, щоб Медіатори та Судді були 

нейтральними, незалежними та неупередженими щодо Команд, яких вони оцінюють.  

Всі Медіатори, які будуть залучені Оргкомітетом до участі у Змаганнях, змагатимуться за 

звання кращого медіатора-початківця. За результатами оцінювання Суддями роботи 

Медіатора в Обов'язкових раундах Оргкомітет обере двох Медіаторів для участі у 

півфіналах, а відповідно до результатів оцінювання Суддями таких Медіаторів у півфіналах 

обере Медіатора, який допомагатиме Командам у фіналі.   
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Розділ 3. Ролі у Змаганнях 

У Змаганнях учасники мають такі ролі: 

 Команда  

 Тренер 

 Медіатор  

 Суддя 

 Розпорядник медіаційної сесії 

 Спостерігач 

 Оргкомітет 

 

Оргкомітет здійснює відбір Команд, а також запрошує Медіаторів та Суддів до участі у 

Змаганнях.  

Правило 3.1. Критерії та умови відбору для Команд 

Правило 3.1.1. Умови для закладів вищої освіти (ЗВО) 

 Оргкомітет не приймає індивідуальних заяв від студентів, а тільки від Команд ЗВО. 

 Будь-який ЗВО в межах України може подати заявку на участь Команди від такого 

ЗВО у Змаганнях. 

 Кожен ЗВО може призначати лише одну Команду, що складається з мінімум двох та 

максимум трьох Студентів, які відповідають критеріям, визначеним цими Правилами. 

 Кожен ЗВО може на свій розсуд обрати студентів для участі в Команді, яка 

представлятиме ЗВО, за умови, що вибрані студенти є такими, що відповідають 

критеріям, зазначених у Правилі 3.1.2. 

 Роль Юриста може виконувати тільки студент, який навчається за спеціальністю 

«право» або «міжнародне право». Відповідно, принаймні один учасник кожної 

Команди повинен бути Студентом правничого факультету. 

Правило 3.1.2. Критерії для студентів-учасників 

 До участі у Змаганнях допускаються студенти українських ЗВО денної форми 

навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня (2-4 курсу) та другого 

(магістерського) освітнього рівня.  

 До участі у Змаганнях не допускаються студенти, які: 

 народилися до 01 січня 1995 року; 

 перебувають у 2019-2020 навчальному році в академічній відпустці,  

 Для того, щоб надати можливість якомога більшій кількості студентів, які 

відповідають критеріям, брати участь у Змаганнях, кожен студент має право брати 

участь у Змаганнях тільки один раз. 

 Склад Команди зазначається у заявці на участь і не може бути змінений. У 

виняткових випадках за наявності істотних обставин (наприклад, хвороба одного з 

учасників Команди) і за попереднім погодженням з Оргкомітетом шляхом подання 

відповідного запиту на електронну адресу mediationcompetition2020@gmail.com не 
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пізніше 28 січня 2020 року учасник Команди може бути замінений іншим Студентом 

ЗВО. 

Якщо такий запит було подано після зазначеної дати або Оргкомітет не погодив 

заміну Студента, внаслідок чого в Команді залишиться менше ніж два студенти 

та/або не залишиться Студента правничого факультету, всю Команду буде 

дискваліфіковано. 

* Спеціальні положення щодо студентів-юристів 

Особи, які мають право на адвокатську практику в будь-якій юрисдикції, склавши іспит з 

адвокатури або іншим чином, НЕ мають права брати участь у Змаганнях. Проте студенти, 

які завершили навчання та отримали кваліфікацію «бакалавр права» або «магістр права» 

для практики права і які підтверджують, що вони ще не розпочали свою юридичну практику 

(тобто не працювали за професією, не надавали юридичні консультації чи послуги 

клієнтам), мають право на участь у Змаганнях за умови, що на час проведення Змагань 

вони повинні навчатися на правничому факультеті. 

Кожна Команда, яка порушить Правило 3.1.2., буде дискваліфікована зі Змагань. 

Якщо тільки один з учасників Команди порушує пункт 3.1.2. (a) або 3.1.2. (б), 

Організаційний комітет має право дискваліфікувати всю Команду або тільки цього 

учасника. Якщо внаслідок такої часткової дискваліфікації в Команді залишиться 

менше ніж два студенти та/або не залишиться Студента правничого факультету, всю 

Команду буде дискваліфіковано. 

Правило 3.1.3. Критерії для Тренерів Команд 

Тренером Команди у цих Змаганнях може виступати викладач відповідного ЗВО України (у 

штаті чи за сумісництвом), який викладає на факультеті, студентом якого є принаймні один 

з учасників команди. 

Особа, яка вирішує бути Тренером певної Команди, має зважати, що ця роль вимагатиме 

його/її додаткових зусиль та часу на підготовку самого Тренера, на підготовку  Команди до 

участі та на саму участь у Змаганнях та інших заходах, пов’язаних із ними.   

Правило 3.1.4 Процес подання заявки 

Оргкомітет ініціює один період подання заявок. Вся інформація, яка стосуватиметься 

Змагань та їхнього перебігу, буде розміщена на сторінці Змагань у мережі Facebook за 

посиланням http://tiny.cc/rex2bz.  

Період подання заявок розпочнеться з 3 вересня 2019 року і триватиме до 30 вересня 2019 

року. Подання заявки на участь здійснюватиметься шляхом заповнення гугл-форми. 

Кожен ЗВО, який бажає брати участь, повинен подати заявку в режимі онлайн протягом 

зазначеного вище періоду за посиланням: 

https://forms.gle/EAP5U3hb4JN8PyoT6. 

      

До заявки має бути додана скан-копія листа від керівництва факультету чи закладу вищої 

освіти щодо підтримки участі Команди у Змаганнях та готовності визначеного викладача 

бути Тренером Команди. Команди, які будуть відібрані для участі у Змаганнях, 

зобов'язуються надати оригінал листа на відповідну вимогу Оргкомітету. 

http://tiny.cc/rex2bz
https://forms.gle/EAP5U3hb4JN8PyoT6
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До заявки також має бути доданий мотиваційний лист від Команди (обсягом 4-5 тис. знаків, 

з пробілами), в якому обґрунтовується та описується: 

 бажання Команди взяти  участь у змаганнях; 

 бачення Команди щодо наявних перешкод і можливостей для розвитку 

альтернативних методів вирішення спорів в Україні;  

 внесок Команди та/або її членів у розвиток альтернативних методів вирішення 

спорів в Україні в майбутньому. 

Перевага надаватиметься Командам, які представляють ЗВО, в яких навчальними планами 

передбачено і здійснюється викладання спеціалізованих курсів, присвячених 

альтернативним методам урегулювання спорів. 

 

Організаційний комітет інформує ЗВО про результати відбору до участі у Змаганнях до 15 

жовтня 2019 року або іншої дати, зазначеної на сторінці Змагань у мережі Facebook. 

При поданні заявки кожна Команда повинна заявити, що ці Правила були прочитані та 

зрозумілі кожному з членів Команди та її Тренеру. При заповненні інформації про членів 

Команди кожна Команда повинна заявити, що всі члени є Студентами і відповідають 

критеріям, зазначених у Правилі 5.2. 

Згодом кожна відібрана Команда повинна надати Оргкомітету (у зазначений термін) 

контактні дані та Коротку біографію кожного члена Команди. Шаблон буде наданий 

Оргкомітетом. 

Правила 3.1.5. Критерії відбору Команд 

Оргкомітет вирішує на свій розсуд, які Команди будуть відібрані до участі у Змаганнях. 

Організаційний комітет буде відбирати команди ЗВО на підставі таких критеріїв: 

 перевага буде надаватися ЗВО, які мають курси навчання, присвячені 

альтернативним методам урегулювання спорів у навчальному плані (фокус на 

медіації буде перевагою); 

 позааудиторні заняття, присвячені альтернативному вирішенню спорів (фокус на 

медіації буде перевагою); 

 члени Команди пройшли додаткове навчання з альтернативного врегулювання 

спорів (фокус на медіації буде перевагою); 

 забезпечення регіонального різноманіття серед вибраних ЗВО. 

У випадку, якщо зазначені вище критерії відбору є недостатніми для того, щоб зробити 

вибір між двома ЗВО, Оргкомітет зробить вибір на свій розсуд. 

Правило 3.1.6. Комунікація з Командою 

Кожна Команда повинна призначити для Оргкомітету Контактну особу. Повідомлення, 

направлені Оргкомітетом такій Контактній особі, вважаються належним оповіщенням усіх 

учасників і Тренера Команди. 

Правило 3.2. Умови участі для Медіаторів та Суддів 

Правило 3.2.1. Запрошення Суддів та Медіаторів 

Досвідчені медіатори або тренери з медіації, а також юристи і судді, які пройшли навчання 

медіації та/або мають активну переговорну практику, будуть запрошені Оргкомітетом до 
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участі у Змаганнях як Судді. Одна особа не може поєднувати роль Тренера Команди і 

Судді у Змаганнях. 

Особи, які отримали відповідний сертифікат про проходження навчання медіації будуть 

запрошені Оргкомітетом на власний розсуд до участі у Змаганнях у якості Медіатора. Одна 

особа не може виступати в ролі Медіатора та Тренера у Змаганнях. 

Правило 3.2.2. Заява про незалежність 

Після того, як усі Судді та Медіатори будуть запрошені, вони повинні надати 

Організаційному комітету заяву про незалежність, в якій оголошується його/її нейтралітет, 

неупередженість та незалежність для суддівства та/або Медіації будь-якої з Команд у 

Змаганнях та розкриття будь-яких відносин з університетом будь-якої Команди, учасником 

Команди, Тренером або особою, пов'язаною з Командою. 

Оргкомітет може дискваліфікувати Суддю від суддівства або Медіатора від проведення 

медіації в раунді, якщо Оргкомітет вважає, що він чи вона має відносини з учасником 

Команди та/або ЗВО будь-якої Команди, Тренером або Особою, яка пов'язана з Командою, 

які загрожують його/її нейтралітету, неупередженості та незалежності. 

Правило 3.3. Суміщення ролей 

Правило 3.3.1. Заборонене суміщення ролей та заборонена допомога 

Тренери не можуть виступати в ролі Суддів або Медіаторів у будь-якій Медіаційній сесії. 

Судді та Медіатори не можуть виступати як Тренери Команд для Змагань. 

Про будь-яке навчання або допомогу Суддів і Медіаторів після розкриття Загальної 

інформації Кейсів Командам повинно бути письмово повідомлено Оргкомітету та 

погоджено із Оргкомітетом. 

Під час Змагань не допускається навчання або допомога Суддів і Медіаторів Командам. 

Недотримання цього Правила може призвести до дискваліфікації Команди та Судді 

відповідно до Правила 8. 
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Розділ 4. Проведення Медіаційної сесії 

Правило 4.1. Процес Медіаційної сесії 

Медіаційна сесія в Обов'язкових раундах Змагань відбувається за такою схемою: 

1. Розміщення усіх присутніх у залі  

2. Читання і оцінювання Суддями Медіаційних планів  

3. Медіація  

4. Оцінювання  

5. Зворотний зв’язок Суддів  

6. Зворотний зв'язок Медіатора  

 

Медіаційна сесія у Фінальних раундах Змагань відбувається за такою схемою: 

1. Розміщення усіх присутніх у залі  

2. Медіація  

3. Оцінювання  

4. Зворотний зв’язок Суддів  

5. Зворотний зв'язок Медіатора  

Правило 4.2. Кейси для Змагань 

Правило 4.2.1. Кейси 

У кожному Обов'язковому та Фінальному раунді Команди працюватимуть з одним Кейсом, 

відповідно всього для Змагань буде підготлено шість Кейсів: чотири для чотирьох 

Обов'язкових раундів та два – для Фінальних раундів. 

Кожний Кейс буде складатися із Загальної інформації для всіх Сторін і Конфіденційної 

інформації для кожної Cторони-позивача і Сторони-відповідача. 

Судді отримують копію Загальної інформації та Конфіденційної інформації для кожної 

Сторони і читають її до проведення Медіаційної сесії. Медіатори отримують лише копію 

Загальної інформації для ознайомлення.  

Якщо Медіатори з логістичних або інших причин отримають копію Конфіденційної 

інформації, вони не повинні її читати. 

Шість Кейсів будуть відправлені всім Командам до початку Змагань. Усі Команди 

отримають Загальну та Конфіденційну інформацію для чотирьох Обов’язкових раундів 

заздалегідь. Загальна інформація для півфіналу та фіналу також буде надіслана усім 

Командам заздалегідь. Однак Конфіденційна інформація та розподіл ролей для кожного з 

Фінальних раундів будуть надані наприкінці Обов’язкових раундів і півфіналів. 

Команди, Тренери, Судді, члени Організаційного комітету та будь-хто інший, хто знає 

Конфіденційну інформацію, не можуть прямо чи опосередковано розкривати таку 

Конфіденційну інформацію будь-якій іншій особі за винятком розкриття такої 

Конфіденційної інформації Командами під час Медіації та коментарів Суддів під час їхнього 

зворотного зв'язку щодо розкритої Командами Конфіденційної інформації, як це дозволено 

відповідно до другого абзацу Правила 6.4. 



15 
 
 

Недотримання цього Правила особою, пов'язаною з Командою, може призвести до 

дискваліфікації Команди відповідно до Правила 8. 

Правило 4.2.2. Пояснення та інтерпретація Кейсів 

Буде зроблено все можливе для забезпечення чіткості і ясності викладених фактів у 

Кейсах. Кожна Команда може надіслати Оргкомітету до 25 листопада 2019 року не більше 

одного письмового запитання для роз'яснення або тлумачення Загальної інформації про 

кожний Кейс робочою групою з підготовки Кейсів Змагань на адресу електронної пошти 

mediationcompetition2020@gmail.com. 

Роз'яснення можуть вимагатися лише для усунення неоднозначності або можливих 

помилок, а не для запиту додаткової інформації, оскільки Кейси є самодостатніми за своїм 

змістом. 

Ці запитання мають стосуватися лише Кейсів, і робоча група з підготовки Кейсів Змагань 

матиме повну свободу дій у відповідях на них. 

Правило 4.2.3. Перебування у встановлених межах 

Кейси є самодостатніми і включають усі відповідні факти. Командам суворо заборонено: 

 відхилятися від фактів, 

 створювати власні історії, 

 спотворювати факти або 

 створювати нові факти. 

Однак факти Кейсів підлягають розумному тлумаченню, і Команди можуть робити на основі 

них обґрунтовані висновки. 

Командам не рекомендується проводити дослідження. Проте якщо вони все ж таки 

вирішать це зробити, будь-яка представлена інформація повинна бути обмежена 

необхідним мінімумом для просування медіації та пошуку творчих рішень Кейсів і бути в 

межах, установлених Кейсом. 

Дотримання Командою цього Правила є питанням, яке уповноважені оцінювати Судді. 

Невиконання зобов'язань щодо перебування у встановлених межах може призвести 

до Штрафних санкцій згідно з Правилом 8. 

Правило 4.2.4. Право, яке підлягає застосуванню 

Описані в Кейсах ситуації можуть стосуватися реальних або вигаданих подій або місць. 

Однак якщо опис Кейсу прямо не вказує на інше, для цілей Змагань передбачається, що не 

існує прив’язки до певного права і юрисдикції і застосовуються загальні принципи 

міжнародного комерційного (приватного) права. 

Водночас під час підготовки та проведення Медіації Медіатор та всі інші її учасники мають 

дотримуватися положень Кодексу етики медіатора Національної асоціації медіаторів 

України.  

Правило 4.2.5. Межі розкриття Конфіденційної інформації Кейсів 

За положеннями Правила 4.2.1. вище, Команди мають право розкривати іншій Команді, з 

якою вони змагаються в раунді, всю або частину Конфіденційної інформації відповідного 
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Кейсу. При цьому Команда на власний розсуд вирішує, в яких межах і коли розкривати 

Конфіденційну інформацію і як її використовувати для досягнення свої мети в раунді. 

Правило 4.3. Медіаційні плани 

Правило 4.3.1. Загальні умови 

Кожна Команда надає Медіаційний план для кожної Медіаційної сесії, в якій вона 

змагається під час Обов’язкових раундів, відповідно до інструкцій для учасників, 

зазначених у відповідному додатку. 

Медіаційний план повинен чітко зазначати назву університету Команди, а також імена 

кожного з членів Команди. До Медіаційного плану повинні бути прикріплені Короткі 

біографії кожного члена Команди. 

Медіаційний план за обсягом не повинен перевищувати двох сторінок 12 кегелем, 

шрифтом Arial із 1.5 інтервалом. Він не буде прийнятий Оргкомітетом, якщо не відповідає 

цим вимогам. 

Додаткові вказівки щодо того, як структурувати план медіації, див. в «Інструкціях для 

учасників» (будуть викладені окремим Додатком). 

Правило 4.3.2. Представлення Медіаційних планів для підрахунку балів 

Медіаційні плани для всіх Кейсів Обов’язкових раундів повинні бути надіслані Оргкомітету 

електронною поштою на адресу mediationcompetition2020@gmail.com не пізніше 20 січня 

2020 року. Медіаційні плани для Обов’язкових раундів не приймаються після цієї дати. 

Командам не дозволяється змінювати свої Медіаційні плани після їхнього відправлення 

Оргкомітету. 

Правило 4.3.3. Подання Медіаційних планів для Суддів 

Кожна Команда повинна подати два примірники свого Медіаційного плану Розпоряднику 

медіаційної сесії на початку кожної Медіаційної сесії під час Обов’язкових раундів. 

Розпорядник медіаційної сесії передає Медіаційні плани  Суддям. 

Команда, яка не подає Медіаційний план, не отримує бали за Медіаційний план. 

Під час проведення Змагань Оргкомітет не надає послуги друку або копіювання. 

Правило 4.3.4. Оцінювання Медіаційних планів  

Медіаційні плани будуть оцінені Суддями на початку Медіаційної сесії під час Обов’язкових 

раундів максимум в чотири бали. Оцінка, отримана за Медіаційний план, додається до 

загальної суми балів Команди в конкретній Медіаційної сесії. 

Правило 4.4. Організація Обов'язкових та Фінальних раундів 

Правило 4.4.1. Відвідування 

 Кожну Команду на Змаганнях може супроводжувати Тренер. Інші особи та студенти, 

які не є членами Команди, не можуть супроводжувати Команду на Змаганнях. 
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 Недотримання цього Правила може призвести до дискваліфікації всієї 

Команди (на розсуд Оргкомітету). 

 Будь-якій особі, яка не є членом Команди, Тренером, Медіатором чи Суддею, не 

дозволяється брати участь у Змаганнях, включаючи Медіаційні сесії, якщо її не 

запрошено Оргкомітетом. 

 Оргкомітет має повну свободу та повноваження вирішувати, чи може Волонтер чи 

Відвідувач відвідувати Змагання чи певну Медіаційну сесію і вживати необхідних 

заходів для забезпечення того, щоб всі учасники діяли справедливо і неупереджено 

під час Змагань. З цією метою Волонтерам та Відвідувачам буде запропоновано 

підписати заяву про їхню незалежність від Команд перед Змаганнями. 

Правило 4.4.2. Розміщення присутніх у залі та спостереження 

 Під час Обов’язкових раундів Команди та Тренери можуть відвідувати і Медіаційні 

сесії, в яких змагається їхня Команда. Відвідування будь-якої Медіаційної сесії, в якій 

змагаються Команди з якими планується проведення Обов’язкових або Фінальних 

раундів даної Команди  суворо заборонено. 

 Будь-яка особа, пов'язана з Командою, включаючи Тренера, повинна вибрати місце, 

як дозволяє простір, з якого їх не бачитиме їхня Команда. Розпорядник Медіаційної 

сесії стежить за дотриманням цього Правила, а також тим, чи розміщення Команд є 

прийнятним, і буде мати останнє слово з цього приводу.  

 Під час Фінальних раундів, якщо простір дозволяє, Команди та їхні Тренери, які не 

пройшли кваліфікацію до Фінального раунду, можуть бути присутніми на всіх 

Медіаційних сесіях у Фінальних раундах, якщо інше не заборонено Організаційним 

комітетом. 

 Команди та Тренери, які пройшли кваліфікацію для Фінального раунду, можуть 

відвідувати тільки Медіаційну сесію, в якій змагається їхня Команда. 

 Організаційний комітет гарантує, як мінімум, що всі приміщення, в яких заплановані 

Медіаційні сесії, мають достатню площу для розміщення представників двох Команд, 

які беруть участь у даному раунді, Суддів, Медіатора та Розпорядника медіаційної 

сесії. 

 Оргкомітет докладе всіх зусиль для того, щоб у приміщеннях могли розміститися 

інші члени двох Команд, які змагаються, а також їхні Тренери. У такому випадку 

пропонується такий порядок пріоритетності, але Команди можуть самостійно 

вирішити, який із членів та / або Тренерів буде присутній на сесії, допоки 

підтримується паритет між двома Командами: 

 Тренери; 

 Інші учасники Команди, які не змагаються. 

 У разі обмеженого простору в залі Тренери та інші члени Команди, що змагаються у 

цій Медіаційній сесії, матимуть пріоритет перед будь-якою іншою особою, 

наприклад, Спостерігачем або Відвідувачем. 

 Організація простору та визначення кількості стільців не можуть бути змінені 

Командами, Суддями, Медіаторами або Спостерігачами, якщо Розпорядник 

медіаційної сесії не вирішить інакше за погодженням Організаційного комітету. 
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 Тренери, члени Команди, Волонтери та Відвідувачі не матимуть права входити або 

виходити з приміщення під час Медіаційної сесії. 

 Аудіо- або відеозапис суворо забороняється під час Медіаційної сесії будь-ким, хто 

відвідує таку сесію.  

Невиконання цього Правила може призвести до дискваліфікації, як визначено у 

Правилі 8. 

Правило 4.4.3. Дотримання тиші  

Під час Медіації висловлюватися дозволено лише учасникам двох Команд, що беруть 

участь у раунді, Медіатору, Розпоряднику медіаційної сесії та членам Організаційного 

комітету (якщо такі є). Усі інші, хто перебуває в залі, повинні дотримуватися тиші. 

Правило 4.4.4. Часові рамки Медіаційних сесій  

Часові рамки будуть визначатися таким чином: 

Обов’язкові раунди 

Загальний час Медіаційної сесії – 120 хв (2 год 00 хв) 

Час для розміщення в залі – 5 хв (залишилася 1 год 55 хв) 

Час для читання і оцінювання Суддями Медіаційних планів – 10 хв (залишилася 1 год 45 

хв) 

Медіація – 80 хв (залишилося 25 хв) 

Оцінювання – 10 хв (залишилося 15 хвилин) 

Зворотний зв’язок Суддів – 10 хв (залишилося 5 хв) 

Зворотний зв'язок Медіатора – 5 хв (залишилося 0 хв) 

Фінальні раунди 

Загальний час Медіаційної сесії – 120 хв (2 год 00 хв) 

Час для розміщення в залі – 5 хв (залишилася 1 год 55 хв) 

Медіація – 80 хв (залишилося 35 хв) 

Оцінювання – 10 хв (залишилося 25 хв) 

Зворотний зв’язок Суддів – 20 хв (залишилося 5 хв) 

Зворотний зв'язок Медіатора – 5 хв (залишилося 0 хв) 

Медіація триває упродовж 80 хв під час будь-якого Кокусу, Крос-кокусу або Перерви. 

 

Відповідальність за дотримання часу під час Медіаційної сесії покладається на 

Розпорядника медіаційної сесії. Рішення Розпорядника медіаційної сесії щодо питань 

відліку часу є остаточним. 

Якщо під час Медіаційної сесії немає Розпорядника медіаційної сесії, то час контролюють 

Судді. 

Недотримання часових рамок може призвести до Штрафних санкцій, як зазначено у 

Правилі 8. 

Правило 4.4.5. Перерви 

Кожна із Команд під час Медіації може взяти одну Перерву тривалістю не більше трьох 

хвилин.  
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Якщо Команда, що змагається, бере Перерву, обидві Команди, що змагаються, разом із 

Розпорядником медіаційної сесії виходять із приміщення на період Перерви. Тренери, інші 

члени Команд, які не беруть участь у Медіаційній сесії, і всі інші особи залишаються в залі. 

Всі, хто залишаються в залі, включаючи Суддів, мають дотримуватися тиші. 

Порушення цього Правила може призвести до Штрафних санкцій, як зазначено у 

Правилі 8. 

Правило 4.4.6. Кокуси 

Кокуси між Медіатором та Сторонами та/або їхніми Юристами можуть бути корисними при 

проведенні Медіації. 

Під час кожної Медіаційної сесії Медіатор і Команди, що змагаються, мають право взяти 

Кокус відповідно до таких умов: 

 кожний Кокус може тривати не більше п'яти хвилин; 

 під час Кокусу Розпорядник медіаційної сесії і Команда або члени Команд, що 

змагаються, які не беруть участі в Кокусі, повинні вийти із залу. Судді, Тренери, інші 

члени Команди, а також усі Спостерігачі залишаються в залі; 

 Кокус може відбутися між Медіатором та обома членами Команди, що змагається 

(Кокус); 

 Кокус також може відбутися між Медіатором і/або Юристами з обох Команд, і/або 

Клієнтами з обох Команд (Крос-кокус); 

 кожна Команда, що змагається, має право взяти один Кокус та один Крос-кокус під 

час Медіації; 

 Медіатор може провести один Кокус з кожною Командою, що змагається, під час 

Медіації; 

 Медіатор може провести один Крос-кокус з Юристами з кожної Команди, що 

змагається, і один Крос-кокус із Клієнтами з кожної Команди, що змагається, під час 

Медіації; 

 учасники Команди, які не беруть участь у Кокусі, можуть спілкуватися одне з одним 

за межами місця проведення сесії під час Кокусу. 

 

Зведена таблиця можливих Кокусів і Перерв 

Кокуси 

 Команда А Команда B Тривалість 
Хто виходить 

із зали 

Кокус на запит 
Команди 

1 1 5 хв 
Розпорядник 
медіаційної 

сесії  та 
Команда, яка 

змагається і не 
бере участі в 

Кокусі 

Кокус на запит 
Медіатора 

1 1 5 хв 

Крос-кокуси 

 
Обидва 
Юристи 

Обидва 
Клієнти 

  

Крос-кокус на 1 5 хв Розпорядник 
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запит Команди 
А 

медіаційної 
сесії  та 

учасники обох 
Команд, які 

змагаються і,  
не беруть 

участі в Кокусі 

Крос-кокус на 
запит Команди 

Б 
1 5 хв 

Крос-кокус на 
запит 

Медіатора 
1 1 5 хв 

Перерви 

Перерва на 
запит Команди 

1 1 3 хв 

Обидві 
Команди, що 
змагаються, 

разом із 
Розпорядником 

медіаційної 
сесії 

Правило 4.4.7. Належне використання Кокусів 

Кокуси можуть бути корисним інструментом у Медіації за певних обставин. Команди, що 

змагаються, можуть брати Кокус, коли вони вважають, що потребують допомоги Медіатора 

для просування медіації. Проте студентам наполегливо рекомендується провести більшу 

частину Медіації під час спільної зустрічі, щоб мати можливість безпосередньо 

спілкуватися з іншою Стороною. Доцільне використання чи невикористання Кокусів 

Командою, що змагається, буде оцінюватися Суддями. Часто рішення не брати Кокус може 

бути більш розумним, ураховуючи обставини певного Кейсу та ходу Медіації. 

Кокус не повинен використовуватися для роз'яснення Правил Змагань або будь-яких 

процедурних питань. Приклади належного використання Кокусу Командою – це тоді, якщо 

вона: 

 бажає роз'яснити проблему або проблеми, що виникли в рамках Кейсу, або іншим 

чином звернутися за порадою до Медіатора; 

 бажає поділитися з Медіатором фактами, занепокоєнням, інтересами або 

інформацією, які є або можуть стосуватися прогресу Медіації, щоб визначити, як і 

коли краще подавати такі факти або інформацію іншій Стороні; 

 хоче дослідити або зробити пропозицію та/або дослідити з Медіатором, як найкраще 

представити пропозицію в рамках Медіації. 

Правило 4.4.8. Роздаткові матеріали 

Командам забороняється використовувати для загального виступу презентації, будь-які 

об'єкти, роздаткові матеріали, витяги або документи, підготовлені заздалегідь, включаючи 

відео, комп'ютери або інші технології та дисплеї. 

Недотримання цього правила може призвести до штрафних санкцій, як зазначено в 

Правилі 8. 
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Правило 4.4.9. Дозволені матеріали під час Медіаційної сесії  

Для Медіаційної сесії кожна Команда може принести і використовувати свої підготовлені 

записи (не більше 1 аркушу формату А4 на Команду), роздруковану інформацію по Кейсу 

для даного раунду і в разі потреби робити нотатки під час Медіаційної сесії на чистих 

аркушах. Всі нотатки повинні бути викладені на папері. Кожна Команда також може 

принести і використовувати калькулятор і годинник (або еквівалент: секундомір, таймер 

тощо), якщо бажає. 

Використання будь-яких інших електронних пристроїв, таких як мобільні телефони 

будь-якого типу або будь-яких інших електронних пристроїв, таких як планшети, 

ноутбуки тощо, зокрема, будь-яких пристроїв, здатних записувати інформацію, 

забороняється в залі, де відбувається Медіаційна сесія. Фотографування під час 

Медіаційної сесії також заборонено. Це стосується Команд, Тренерів, Суддів, 

Спостерігачів і Відвідувачів. 

Винятком є лише Судді та Медіатор, які беруть активну участь у сесії, та Оргкомітет в 

обсязі, необхідному для виконання своїх обов'язків. 
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Розділ 5. Дозволені та заборонені дії  

Правило 5.1. Конфіденційна інформація 

Судді та Медіатори повинні зберігати зміст Конфіденційної інформації у таємниці від 

Команд, крім розкриття, дозволеного під час зворотного зв'язку відповідно до другого 

пункту Правила 6.4. Судді повинні знати, що розголошення Конфіденційної інформації 

Команді може призвести до дискваліфікації всієї Команди відповідно до Правила 8. 

Правило 5.2. Допустима допомога Командам 

Тренер може консультувати та допомагати своїй Команді у плануванні та підготовці до 

Змагань, у тому числі заздалегідь до Обов’язкових і Фінальних раундів. 

Правило 5.3. Заборонена допомога Командам 

Жодна особа, пов'язана з Командою, включаючи Тренера, не може давати поради, 

допомогу чи інструкції, спілкуватися або намагатися спілкуватися з будь-яким з учасників 

Команди, а особливо з двома студентами, які складають Команду, що змагається, на будь-

якій стадії Медіаційної сесії. Порушення цього Правила незалежно від його сутності і 

від того, ким ініційовано, може призвести до дискваліфікації усієї Команди, до якої 

належить / з якою асоціюється особа, як зазначено у Правилі 8. Випадковість, 

малозначність або несуттєвість порушення цього Правила не будуть розцінюватися як 

аргумент при розгляді скарги про порушення цього Правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
 

Розділ 6. Оцінювання 

Правило 6.1. Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання застосовуються до роботи як Юриста, так і Клієнта в Команді, що 

змагається, і викладені в Таблиці результатів, що додається до цих Правил (див. 

відповідний Додаток). Не передбачено жодних заохочень або винагород за досягнення 

рішення в Кейсі в Медіації. 

Правило 6.2. Оцінювання Суддями Медіаційного плану 

На початку Медіаційної сесії в Обов’язкових раундах Суддям буде надано десять хвилин 

для ознайомлення та оцінювання Медіаційних планів Команд за допомогою Форм 

оцінювання. 

Тільки Судді, Медіатор, Розпорядник медіаційної сесії на цей час можуть залишатися в 

залі. Поки Судді читають такі плани і оцінюють їх, всі інші повинні вийти. 

Правило 6.3. Оцінювання роботи Команди та Медіатора в Обов’язкових та Фінальних 

раундах 

Після закінчення Медіації Команди, Тренери та Спостерігачі виходять із приміщення, а 

Судді оцінюють роботу кожної Команди та Медіатора відповідно до інструкцій, що будуть 

викладені в окремому Додатку до цих Правил, заповнивши Форму оцінювання Медіації та 

Форму оцінювання Медіатора для Суддів (див. відповідні Додатки). 

Поки Судді заповнюють Форми оцінювання, Команди, що змагалися (два Студенти, які 

представляли Юриста та Клієнта у цьому раунді), заповнюють Форму оцінювання 

Медіатора для Студентів, яку одразу передають Розпоряднику Медіаційної сесії. 

Судді повинні перевірити правильність заповнення балів у Формах оцінювання і 

правильність їхніх підрахунків перед тим, як передавати їх Розпоряднику медіаційної сесії. 

У разі сумнівів або помилок в обчисленнях Оргкомітет має повноваження тлумачити та/або 

редагувати Форми оцінювання без звернення до відповідного Судді, якщо це не вплине на 

результат цього раунду (виграти чи програти). 

Розпорядник медіаційної сесії і Медіатор можуть залишатися в залі разом із Суддями під 

час підрахунку балів. 

Після цього Команди, Тренери та Спостерігачі будуть запрошені повернутися до залу. 

Правило 6.4. Зворотний зв'язок від  Суддів та Медіаторів 

Кожен із Суддів дає зворотний зв'язок кожній Команді упродовж не більше п’яти хвилин в 

Обов’язкових раундах і не більше десяти хвилин у Фінальних раундах. Зворотний зв'язок 

буде базуватися на результатах виступу у Медіації кожної Команди. 

Судді не повинні розкривати жодній Команді результати своїх індивідуальних 

уподобань та оцінювання кожної Команди. Під час їхнього зворотного зв'язку Судді 

можуть посилатися на Конфіденційну інформацію, що стосується Кейсу і 

обговорювалася під час Медіації, тією мірою, якою така Конфіденційна інформація 

була розкрита в ній Командою. 
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Зворотний зв'язок Суддів має бути наданий згідно з рекомендаціями від Оргкомітету для 

Суддів щодо зворотного зв'язку. 

Якщо Суддя вирішує рекомендувати застосування Штрафних санкцій до Команди, він 

повинен повідомити про це відповідну Команду під час зворотного зв'язку. Суддя повинен 

чітко вказати на порушене Правило, але не зазначати кількості віднятих балів. 

Після зворотного зв'язку Суддів Медіатор має п’ять хвилин для надання зворотного зв'язку 

Командам. 

Правило 6.5. Повага 

Усім учасникам  Змагань варто пам’ятати, що їм необхідно бути особливо пильними, 

уникаючи будь-яких дій (включаючи будь-які коментарі), які можуть сприйматися як 

неприйнятні та/або нечутливі до відмінностей за статтю, віком, релігією, політичними 

уподобаннями та етнічною приналежністю. 

Правило 6.6. Виграш в Обов’язкових раундах 

Команда, яка за результатами оцінювання Суддів набрала більшу кількістю балів, буде 

переможцем раунду в Обов’язкових раундах. 

Правило 6.7. Рейтинг і відбір Команд до Фінальних раундів 

Команди будуть ранжуватися та обиратися для Фінальних раундів на основі таких критеріїв 

у порядку зменшення важливості: 

 сукупна кількість балів, що визначають «виграш»; 

 сукупна кількість загальних балів; 

 найменший розрив між кількістю балів, отриманих у кожній Медіаційній сесії. 

Правило 6.8. Оцінювання та ранжування, надані Командам 

Після закінчення Змагань кожна Команда отримує свої Форми оцінювання. Команди також 

можуть звернутися до Оргкомітету із проханням надіслати їхній індивідуальний рейтинг 

електронною поштою протягом одного місяця з дати Фінального раунду Змагань. 

Правило 6.9. Рейтинг і відбір Медіаторів для Фінальних раундів 

Медіатори будуть ранжуватися та обиратися до Фінальних раундів на основі таких 

критеріїв у порядку зменшення важливості: 

 загальна кількість балів;  

 найменший розрив між кількістю балів, отриманих у кожній Медіаційній сесії. 
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Розділ 7. Нагороди 

Організаційний комітет повинен забезпечити належне визнання Команд, які посідають 

перше, друге і третє місце в Змаганнях. 

Крім того, після Змагань Оргкомітет вручить усім учасникам Команд офіційні сертифікати 

про участь у Змаганнях (за винятком випадків дискваліфікації). 

Оргкомітет також забезпечить належне визнання Медіатора, робота якого за результатами 

оцінювання Суддів буде визнана найкращою і який допомагатиме Командам у фіналі. 
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Розділ 8. Штрафні санкції та дискваліфікація 

Якщо заявлено, що Командою або одним з її учасників було порушено ці Правила, 

Оргкомітет може на власний розсуд, за власною ініціативою або рекомендацією одного або 

декількох Суддів залежно від обставин накласти Штрафні санкції або дискваліфікувати 

учасника Команди або всю Команду. 

Максимальна штрафну санкцію у розмірі трьох балів може бути накладено за порушення 

будь-якого із Правил 2.2, 4.2.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.8., 4.4.9. 

Дискваліфікація зі Змагань може бути застосована за будь-яке порушення Правил 

3.3.1.,4.2.1., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.9., 5.1., 5.3. 

Дискваліфікація буде застосована за будь-яке порушення Правила 3.1.2. 

Порушення будь-якого іншого Правила не призведе до Штрафних санкцій або 

дискваліфікації. 
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Розділ 9. Організаційний комітет Змагань 

Правило 9.1. Право вживати додаткових заходів 

Організаційний комітет може вжити інших заходів, необхідних для належного проведення 

Змагань, в тому числі доповнювати ці Правила. 

Правило 9.2. Тлумачення Правил 

Тлумачення Організаційного комітету щодо імплементації цих Правил є вирішальним і 

остаточним. 


