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ВГО “Асоціація правників України” 
 

 
Положенням  

про третейські витрати 
 

1. Визначення термінів 
 

1.1 Третейський збір – це судова витрата, яка встановлюється цим Положенням, 
та  стягується по кожному прийнятому до розгляду у Третейському суді при ВГО 
“Асоціація правників України” (надалі “Третейський суд”) справі для покриття загальних 
витрат, пов'язаних з діяльністю цього суду. 

Третейський збір включає: реєстраційний збір та гонорар арбітрів. 
1.2. Реєстраційний збір – це судова витрата, яка є складовою третейського 

збору, та повинна бути сплачена позивачем при поданні до Третейського суду   позовної 
заяви та доданих до неї документів. Частина цього збору використовується для покриття 
витрат на утримання Третейського суду  (винагорода юридичних і технічних 
співробітників, витрати на їхні відрядження, технічне обслуговування та інше.). 

1.3. Гонорар арбітрів - це судова витрата, яка є складовою третейського збору 
за розгляд  справи, провадження по якій порушено у Третейському суді. 

1.4. Додаткові третейські витрати – це витрати, які оплачуються додатково, 
згідно умов цього Положення в разі: 

- необхідності перекладу пояснень та вказівок, що здійснюється складом 
Третейського суду, на інші, ніж українська або російська, мови; 

- участі в розгляді справи арбітра, що має постійне місцеперебування 
(проживання), поза місцем проведення засідань Третейського суду (м. Київ). Ці витрати 
включають витрати на проїзд, проживання та ін. 

1.5.  Третейський збір та додаткові третейські витрати - є складовими частинами 
витрат третейського провадження.  

1.6. Витрати сторін - витрати, понесені стороною, у зв'язку із захистом своїх 
інтересів перед Третейським судом (командировочні витрати сторін, витрати пов’язані із 
залученням свідків, гонорари адвокатів та ін.) 

 
2. Третейський збір 

 
2.1. Третейський збір стягується в українських гривнях. У разі якщо ціна позову 

визначена у вільно конвертованій валюті, третейський збір розраховується  стороною,  за 
курсом покупки Національним банком України цієї іноземної валюти, на момент сплати 
третейського збору, в тому числі реєстраційного збору.  

2.2. Третейський збір обчислюється в залежності від ціни позову у відповідності з 
наступною таблицею: 

Ціна позову в українських гривнях Загальний розмір третейського збору 
Постійно діючого Третейського суду 

(грн.) 
До 50 000 або при відсутності ціни 
позову* 

1300 

Від 50 001 до 300 000 1,5% але не менш  1300 
Від 300 001 до 500 000 1 % 
Від 500 001 до 1 000 000 0,8 % 
Від 1 000 000 0,6 % 

 * Вимоги щодо укладання, зміни та  розірвання, а також визнання недійсними, договорів (угод) тощо.  
        

Наведений вище розмір третейського збору сплачується у випадках, коли справа 
прийнята до розгляду Третейськім судом та розглядається колегіально. При розгляді справи 
одноособово сума збору зменшується на 32%. 

2.3. Третейський збір вважається сплаченим у день, коли сума збору надійшла на 
поточний рахунок 26004501024426 Асоціація правників України (ЄДРПОУ 26334715) в 
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Київській Центральній філії АППБ "Аваль" в м. Києві МФО 322904.  Третейський збір 
сплачується без ПДВ.  

Витрати по банківському переведенню сум третейського збору та витрат, що 
сплачуються Третейському суду, покладаються на сторону, що здійснює відповідний платіж.  

2.4. При пред'явленні позовної заяви позивач повинний сплатити до Третейського 
суду на вищевказаний рахунок Асоціація правників України реєстраційний збір у сумі 500 
гривень. Цей збір є безповоротним. Він зараховується в покриття третейського збору. Інша 
частина третейського збору підлягає сплаті позивачем не пізніше 10 днів після одержання їм 
відповідного повідомлення Третейського суду про розмір збору, що підлягає сплаті. До 
надходження третейського збору в зазначеній у повідомленні сумі на рахунок  Асоціації 
правників України, справа в Третейському суді залишається без руху.  

2.5. При збільшенні розміру позовних вимог, позивач повинен доплатити третейський 
збір, відповідно до нової ціни позову. У випадку неоплати третейського збору відповіднот до 
нової ціни нозову, Третейський суд вправі залишити заяву про збільшення позовних вимог 
без руху. Про що виноситься окрема Ухвала. 

2.6. Якщо провадження по справі припиняється ухвалою голови Третейського суду у 
відповідності із статтею 21 Регламенту, з позивача стягується  70 % суми третейського 
збору.  

2.7. Якщо позивач відкликав позов до дня першого слухання справи, включаючи   
врегулювання спору мирним шляхом, або Третейський суд одержує заява до зазначеного 
дня першого слухання про відмову сторін від розгляду справи в Третейському суді, в цих 
випадках позивачеві повертається 50% третейського збору. Як виняток, голова 
Третейського суду за заявою позивача при особливо великої ціни позову, вправі прийняти 
рішення про зменьшення третейського збору, що не підлягає поверненню. 

2.8. У випадках, передбачених цієї статтею, вказівка про часткове повернення 
третейського збору повинно зазначатись в рішенні, ухвалі про припинення провадження по 
справі. У випадку, якщо провадження по справі припиняється до формування складу 
Третейського суду, ухвалу про повернення збору приймається головою Третейського суду. 

2.9. До зустрічного позову застосовуються такі ж правила, як і до первісного позову.  

3. Додаткові третейські витрати 

3.1. Витрати третейського провадження по справі оплачуються сторонами в такий 
спосіб:   

- якщо на прохання однієї зі сторін при провадженні по справі здійснюється переклад 
пояснень та вказівок, що здійснюється складом Третейського суду, на інші, ніж українська 
або російська, мови, витрати по перекладу оплачуються зазначеною стороною.  

3.2. У випадку участі в розгляді призначеного стороною арбітра, що має постійне 
місцеперебування (проживання), поза місцем проведення засідань Третейського суду (м. 
Київ), ця сторона повинна внести аванс на оплату витрат по його участі в судовому розгляді 
(по проїзду, проживанню і т.п).  

У випадку призначення такого арбітра головуючим складу Третейського суду, 
зазначений аванс повинний внести в рівних частках кожна зі сторін, а при невнесенні 
відповідачем цього авансу у встановлений термін, сплата такого авансу покладається на 
позивача.  

3.3. Третейський суд також може поставити за обов'язок стороні, що заявила про 
необхідність проведення дій, пов'язаних з провадженням по справі, сплатити аванс, якщо 
Третейський суд визнає обґрунтованість такої заяву.  

3.4. Витрати третейського провадження обчислюються в тій валюті, у якій вони 
понесені. День оплати витрат і сплати авансу на витрати визначається за правилами 
пункту 2.3. розділу 2 цього Положення.  

 
 

4. Витрати сторін 
 

4.1. Витрати, понесені стороною, на користь якої було винесене рішення, у зв'язку з 
захистом своїх інтересів перед Третейським судом (командировочні витрати сторін, витрати 
пов’язані із залученням свідків, гонорари адвокатів і т.д.) можуть бути покладені на 
протилежну сторону в тій частині, в який Третейський суд визнає їх обґрунтованими та 
розумними.  
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5. Розподіл витрат 

5.1. Судові та інші витрати, пов’язані з розглядом справи у Третейському суді,  
покладається на сторону, проти якої винесено рішення, за винятком випадків, коли суд 
встановив іншій порядок розподілу цих витрат.  

5.2. Якщо позовні вимоги були задоволені частково, судові та інші витрати, пов’язані 
з розглядом справи у Третейському суді,  покладаються на відповідача пропорційно 
розмірові задоволених позовних вимог і на позивача - пропорційно тієї частини позовних 
вимог, у якій йому було відмовлено. 

5.3. Як виключення з правил, встановлених у розділах 3 та 4 цього Положення, 
Третейський суд може стягнути на користь однієї зі сторін з іншої сторони зайві витрати, 
понесені першої внаслідок недоцільних або несумлінних дій іншої сторони. Під такими діями 
маються на увазі, зокрема, дії, яки призвели до невиправданого обставинами справи 
затримці процесу.   

5.4. Сторони можуть домовитись між собою про інший порядок розподілу витрат, 
пов’язаних з розглядом справи у Третейському суді, ніж той порядок який передбачено 
пунктами 5.1. та 5.2. цього розділу. 
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