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Додаток № 1
до Правил медіації 
Морської арбітражної комісії
при Торгово-промисловій палаті 
України

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МЕДІАЦІЙНІ ЗБОРИ ТА ВИТРАТИ

РОЗДІЛ I. 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. «Реєстраційний збір» – це збір, який сплачується 
сторонами (стороною) при поданні до МАК заяв 
(заяви) про проведення медіації для покриття витрат, 
пов’язаних з підготовкою до проведення медіації.

2. «Медіаційний збір» – це збір, який сплачується 
сторонами (стороною) по кожному прийнятому 
медіаційному провадженню в МАК для покриття 
витрат, пов’язаних з таким провадженням, що 
включають в себе винагороду медіатору (медіаторам) 
та адміністративний збір для покриття витрат на 
проведення медіації.

3. «Додаткові витрати медіаційного провадження» 
– це особливі витрати, які виникають у зв’язку 
з проведенням медіації (витрати на здійснення 
перекладів, витрати на відрядження медіатора 
(медіаторів) тощо).

4. «Витрати сторін» – це витрати, які несе кожна 
сторона окремо у зв’язку із своєю участю у медіації 
(відрядження представників, гонорари адвокатів 
тощо).

РОЗДІЛ II. 
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР

1. Реєстраційний збір, який сплачується заявниками 
(заявником) при поданні заяви про проведення 
медіації до МАК, складає 300 доларів США.

2. Резиденти перераховують реєстраційний збір 
у гривнях за курсом Національного банку України на 
день сплати на рахунок Торгово-промислової палати 
України IBAN: UA863223130000000260020128332 
в АТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313, 
ідентифікаційний код 00016934.

Нерезиденти перераховують реєстраційний 
збір у вільно конвертованій валюті на валютний 
рахунок Торгово-промислової палати України 
IBAN: UA863223130000000260020128332 в цьому 
ж банку.
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Одержувачем платежу зазначається Торгово-
промислова палата України.

Призначення платежу – «Реєстраційний збір за 
проведення медіації».

3. Реєстраційний збір є безповоротним.

РОЗДІЛ III. 
МЕДІАЦІЙНИЙ ЗБІР

1 .У постанові про прийняття справи до 
провадження Голова МАК визначає розмір 
авансового платежу, який має бути сплачений 
сторонами та в майбутньому зараховується до 
загального розміру медіаційного збору.

2. Розмір медіаційного збору визначається із 
розрахунку 100 доларів США за 1 годину медіації.

Фактичним часом медіації є час, безпосередньо 
витрачений на підготовку та проведення медіації, 
у тому числі на вивчення матеріалів справи, 
проведення організаційних зустрічей (нарад), 
спільних та індивідуальних зустрічей зі сторонами 
та іншими учасниками медіаційного провадження.

Для початку медіаційного провадження сторони 
мають сплатити авансовий платіж на покриття 
8 годин медіації. Для продовження медіації після 
завершення 8 годин сторони у строк, визначений 
медіатором, сплачують авансовий платіж на 
покриття не менше 8 годин медіації. До здійснення 
такої оплати медіація призупиняється.

Облік фактично витраченого часу ведеться 
медіатором (медіаторами) спільно зі сторонами. 
Після припинення медіації залишок коштів за 
невикористані оплачені години медіації повертається 
сторонам, про що зазначається у постанові про 
припинення медіації.

3. Наведена у пункті 1 цього розділу сума 
медіаційного збору сплачується у випадку 
проведення медіації одним медіатором. Якщо медіація 
проводиться двома медіаторами (комедіаторами), 
сума медіаційного збору збільшується на 50%.

4. Якщо у медіаційному провадженні беруть 
участь більше двох сторін, медіаційний збір 
збільшується на 10%  за кожну додаткову сторону, 
але не більше ніж на 70%.

5.  Резиденти перераховують медіаційний збір у 
гривнях за курсом Національного банку України на 
день сплати на рахунок Торгово-промислової палати 
України IBAN: UA863223130000000260020128332 
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в АТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313, 
ідентифікаційний код  00016934.

Нерезиденти перераховують медіаційний 
збір у вільно конвертованій валюті на валютний 
рахунок Торгово-промислової палати України 
IBAN: UA863223130000000260020128332 у цьому 
ж банку.

Одержувачем платежу зазначається Торгово-
промислова палата України.

Призначення платежу – «Медіаційний збір за 
медіаційним провадженням № _______».

6. Медіаційний збір та всі інші суми, які 
сплачуються на користь МАК, вважаються 
сплаченими в день їхнього зарахування на рахунок 
Торгово-промислової палати України.

Витрати, пов’язані з банківським переказом сум 
медіаційних зборів та витрат, які сплачуються на 
користь МАК, покладаються на сторону, яка здійснює 
відповідний платіж.

7. Медіаційний збір сплачується у строки, 
визначені у постанові голови МАК та/або медіатором 
(медіаторами).

До надходження медіаційного збору на рахунок 
Торгово-промислової палати України медіаційне 
провадження призупиняється.

РОЗДІЛ IV. 
РОЗПОДІЛ МЕДІАЦІЙНОГО ЗБОРУ

1. Якщо сторони не домовилися про інше, 
реєстраційний та медіаційний збори сплачуються 
сторонами у рівних частинах.

РОЗДІЛ V. 
ПОКРИТТЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ 
МЕДІАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

1. МАК може покласти на сторони обов’язок 
внести аванс на покриття додаткових витрат, 
пов’язаних з медіаційним провадженням. 

2. МАК може поставити виконання відповідних дій 
по врегулюванню спору із застосуванням медіації у 
залежність від внесення сторонами у встановлений 
строк авансу на покриття додаткових витрат.

3. У разі призначення сторонами (стороною) 
медіатора, який має постійне місцеперебування поза 
місцем проведення медіації у МАК, ці (ця) сторони 
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(сторона) повинні (повинна) внести аванс на оплату 
витрат, пов’язаних з його участю у медіації (витрати 
на проїзд, проживання, харчування, отримання віз 
тощо). 

4. Якщо медіація проводиться не українською 
або англійською мовами, витрати на переклад 
документів МАК і участь перекладача у процедурі 
медіації покладаються на сторони у рівних частинах.

МАК може вимагати від сторін внесення авансу 
на оплату цих витрат.

5. Якщо сторони домовилися про проведення 
спільних або індивідуальних зустрічей поза місцем 
знаходження МАК, всі додаткові витрати, пов’язані 
з проведенням таких зустрічей, у тому числі на 
оплату проїзду і проживання медіатора (медіаторів), 
покладаються на сторони у рівних частинах, якщо 
сторони не домовились про інше.

МАК може вимагати від сторін внесення авансу 
на оплату цих витрат.

РОЗДІЛ VI. 
РОЗПОДІЛ АРБІТРАЖНОГО ЗБОРУ

1. Якщо сторони не домовилися про інше, 
арбітражний збір покладається на сторону, проти 
якої було винесене рішення, за винятком випадків, 
коли діють інші правила.

2. Якщо позов було задоволено частково, 
арбітражний збір покладається на відповідача 
пропорційно розміру задоволених позовних вимог 
і на позивача – пропорційно тій частині позовних 
вимог, в якій йому було відмовлено.

РОЗДІЛ VII.
ВИТРАТИ СТОРІН

1. Кожна зі сторін повинна оплатити свої витрати, 
зазначені в пункті 4 розділу I.


