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ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ 

ПРИ ТПП УКРАЇНИ (ІСАС) 2022 

(порівняльна таблиця) 

 

Діюча редакція (2022 рік) Зміни, що введено в дію з 01.01.2023 

Стаття 42. Правила, що застосовуються до процедури арбітражного розгляду 

1. За умови дотримання положень Закону України 
«Про міжнародний комерційний арбітраж» і 
загальних засад арбітражного розгляду, 
передбачених цим Регламентом, сторони можуть 
на свій розсуд домовитись про процедуру 
розгляду справи складом Арбітражного суду. 
У разі відсутності такої угоди склад Арбітражного 
суду може з дотриманням положень Закону 
України «Про міжнародний комерційний 
арбітраж» вести арбітражний розгляд таким 
чином, який він вважає належним з метою 
забезпечення ефективного вирішення спору, 
дотримуючись при цьому рівного ставлення до 
сторін та надаючи кожній стороні рівні і розумні 
можливості для захисту своїх інтересів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сторони та їхні представники повинні діяти 
таким чином, щоб арбітражний розгляд був 
швидким та економним, не допускаючи 
зловживання процесуальними правами.  
 

1. За умови дотримання положень Закону України 
«Про міжнародний комерційний арбітраж» і 
загальних засад арбітражного розгляду, 
передбачених цим Регламентом, сторони можуть 
на свій розсуд домовитись про процедуру 
розгляду справи складом Арбітражного суду. 
У разі відсутності такої угоди склад Арбітражного 
суду може з дотриманням положень Закону 
України «Про міжнародний комерційний 
арбітраж» вести арбітражний розгляд таким 
чином, який він вважає належним з метою 
забезпечення ефективного вирішення спору, 
дотримуючись при цьому рівного ставлення до 
сторін та надаючи кожній стороні рівні і розумні 
можливості для захисту своїх інтересів. 
2. Сторони можуть домовитися про 
врегулювання/вирішення спору із застосуванням 
комбінованих процедур («Арбітраж-Медіація-
Арбітраж» або «Медіація-Арбітраж»). У такому 
разі врегулювання/вирішення спору здійснюється 
відповідно до цього Регламенту, Правил медіації 
МКАС, із дотриманням положень Законів України 
«Про міжнародний комерційний арбітраж» та 
«Про медіацію». 
3. Сторони та їхні представники повинні діяти 
таким чином, щоб арбітражний розгляд був 
швидким та економним, не допускаючи 
зловживання процесуальними правами.  

Стаття 58. Зупинення арбітражного розгляду та його поновлення 

1. Склад Арбітражного суду за письмовим 
клопотанням будь-якої зі сторін або за власною 
ініціативою може зупинити розгляд справи на 
невизначений строк у випадку:  
1) призначення складом Арбітражного суду 
експертизи;  
2) неможливості розгляду справи до вирішення 
пов’язаної з нею іншої справи;  

1. Склад Арбітражного суду за письмовим 
клопотанням будь-якої зі сторін або за власною 
ініціативою може зупинити розгляд справи на 
невизначений строк у випадку:  
1) призначення складом Арбітражного суду 
експертизи;  
2) неможливості розгляду справи до вирішення 
пов’язаної з нею іншої справи;  
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3) звернення складу Арбітражного суду чи сторони 
за згодою складу Арбітражного суду до 
компетентного суду з проханням про сприяння в 
отриманні доказів;  
4) за наявності інших обставин, що 
перешкоджають, на думку складу Арбітражного 
суду, розгляду справи.  

3) звернення складу Арбітражного суду чи сторони 
за згодою складу Арбітражного суду до 
компетентного суду з проханням про сприяння в 
отриманні доказів;  
4) за наявності інших обставин, що 
перешкоджають, на думку складу Арбітражного 
суду, розгляду справи.  
Склад Арбітражного суду за письмовим 
клопотанням сторін призупиняє розгляд справи у 
зв’язку з проведенням медіації на строк її 
проведення. 
 

Стаття 61. Арбітражне рішення на узгоджених умовах 

1. Якщо в ході арбітражного розгляду сторони 
врегулюють спір шляхом укладення мирової 
угоди, склад Арбітражного суду, на прохання 
сторін та за відсутності заперечень з його боку, 
може зафіксувати це врегулювання у вигляді 
арбітражного рішення на узгоджених умовах. 

1. Якщо в ході арбітражного розгляду, у тому числі 
із застосуванням комбінованих процедур, сторони 
врегулюють спір шляхом укладення мирової угоди 
чи угоди за результатами медіації, склад 
Арбітражного суду припиняє арбітражний розгляд 
і, на прохання сторін та за відсутності заперечень з 
його боку, може зафіксувати це врегулювання у 
вигляді арбітражного рішення на узгоджених 
умовах. 
 

Стаття 67. Постанова про припинення арбітражного розгляду 

2. Склад Арбітражного суду виносить постанову 
про припинення арбітражного розгляду у 
випадках, коли: 
1) дійде висновку про відсутність компетенції 
МКАС щодо спору; 
2) позивач відмовляється від своїх вимог, якщо 
тільки відповідач не висуне заперечень проти 
припинення розгляду і склад Арбітражного суду не 
визнає законний інтерес відповідача в 
остаточному врегулюванні спору;  
3) сторони домовляються про припинення 
арбітражного розгляду; 
4) склад Арбітражного суду вважає, що 
продовження арбітражного розгляду стало з 
якихось причин непотрібним чи неможливим. 

2. Склад Арбітражного суду виносить постанову 
про припинення арбітражного розгляду у 
випадках, коли: 
1) дійде висновку про відсутність компетенції 
МКАС щодо спору; 
2) позивач відмовився від своїх вимог, якщо тільки 
відповідач не висунув заперечень проти 
припинення розгляду і склад Арбітражного суду не 
визнав законний інтерес відповідача в 
остаточному врегулюванні спору; 
3) сторони домовились про припинення 
арбітражного розгляду; 
4) склад Арбітражного суду вважає, що 
продовження арбітражного розгляду стало з 
якихось причин непотрібним чи неможливим. 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АРБІТРАЖНІ ЗБОРИ ТА ВИТРАТИ 

РОЗДІЛ II. Реєстраційний збір 

1. Реєстраційний збір, який сплачується позивачем 
при поданні позовної заяви до МКАС, складає 600 
доларів США. 
2. Резиденти перераховують реєстраційний збір у 
гривнях за курсом Національного банку України на 
день сплати на рахунок Торгово-промислової 
палати України IBAN: 

1. Реєстраційний збір, який сплачується позивачем 
при поданні позовної заяви до МКАС, складає 600 
доларів США. 
2. Резиденти перераховують реєстраційний збір у 
гривнях за курсом Національного банку України на 
день сплати на рахунок Торгово-промислової 
палати України IBAN: 
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UA863223130000000260020128332 в АТ 
«Укрексімбанк» в м. Києві, ідентифікаційний код 
00016934. 
Нерезиденти перераховують реєстраційний збір у 
вільно конвертованій валюті на валютний рахунок 
Торгово-промислової палати України IBAN: 
UA863223130000000260020128332 в цьому ж 
банку. 
Одержувачем платежу зазначається Торгово-
промислова палата України. 
Реєстраційний збір сплачується без ПДВ (податку 
на додану вартість). 
3. Реєстраційний збір є безповоротним. При 
подальшій сплаті арбітражного збору він 
включається до суми арбітражного збору. 

UA863223130000000260020128332 в АТ 
«Укрексімбанк» в м. Києві, ідентифікаційний код 
00016934. 
Нерезиденти перераховують реєстраційний збір у 
вільно конвертованій валюті на валютний рахунок 
Торгово-промислової палати України IBAN: 
UA863223130000000260020128332 в цьому ж 
банку. 
Одержувачем платежу зазначається Торгово-
промислова палата України. 
Реєстраційний збір сплачується без ПДВ (податку 
на додану вартість). 
3. Реєстраційний збір є безповоротним. При 
подальшій сплаті арбітражного збору він 
включається до суми арбітражного збору. 
4. У разі неврегулювання спору шляхом медіації з 
використанням процедури «Медіація-Арбітраж» 
при пред’явленні позову до МКАС реєстраційний 
збір, передбачений частиною першою статті 16 
Регламенту МКАС, не сплачується. 
 

РОЗДІЛ IV. Зменшення розміру та часткове повернення арбітражного збору 

4. При винесенні складом Арбітражного суду 
рішення на узгоджених сторонами умовах у 
першому засіданні позивачу повертається без 
реєстраційного збору 25% арбітражного збору. 
Решта арбітражного збору розподіляється між 
сторонами порівну, якщо сторони у мировій угоді 
не погодили інший розподіл арбітражного збору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Вказівка про часткове повернення арбітражного 
збору має міститися у рішенні або постанові про 
припинення арбітражного розгляду. 

4. При винесенні складом Арбітражного суду 
рішення на узгоджених сторонами умовах у 
першому засіданні позивачу повертається без 
реєстраційного збору 25% арбітражного збору. Це 
правило застосовується і при врегулюванні спору з 
використанням процедури «Арбітраж-Медіація-
Арбітраж». Решта арбітражного збору 
розподіляється між сторонами порівну, якщо 
сторони у мировій угоді, угоді за результатами 
медіації не погодили інший розподіл арбітражного 
збору. 
 
5. У разі врегулювання спору шляхом медіації з 
використанням процедури «Медіація-Арбітраж», 
якщо сторони звернулися до МКАС з клопотанням 
про винесення арбітражного рішення на 
узгоджених умовах, арбітражний збір сплачується 
у розмірі 50% від розміру, передбаченого пунктом 
1 Розділу ІІІ. При цьому пункти 2, 3, 7-10 Розділу ІІІ 
та пункт 4 цього Розділу не застосовуються. 
6. Вказівка про часткове повернення арбітражного 
збору має міститися у рішенні або постанові про 
припинення арбітражного розгляду. 
 

 


