ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ КОРПОРАЦІЇ
«БОГДАН»
Стаття 1. Загальні положення.
1. Постійно діючий Третейський суд при Корпорації «Богдан» (далі Третейський суд) є
недержавним незалежним органом, що здійснює свою діяльність відповідно до Конституції
України, Закону України "Про третейські суди", інших нормативно-правових актів та
міжнародних договорів, а також Регламенту постійно діючого Третейського суду при
Корпорації «Богдан» та цього Положення, з метою захисту майнових і немайнових прав та
охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб.
2. Третейський суд утворюється без статусу юридичної особи.
3. Утворення і діяльність Третейського суду не є підприємницькою діяльністю.
4. Постійно діючий третейський суд при Корпорації «Богдан» створено для розгляду та
вирішення будь-яких спорів, що виникають у сфері господарської діяльності комунальних
підприємств та госпрозрахункових організацій, а також спорів, що виникають із цивільних
та господарських правовідносин, підвідомчих Третейському суду.
5. Третейський суд є утвореним з моменту його державної реєстрації.
6. Третейський суд створюється без обмеження терміну діяльності.
7. Повна назва Третейського суду - Постійно діючий третейський суд при Корпорації
«Богдан», скорочена - Третейський суд.
8. Третейський суд може мати печатку, кутовий штамп та бланки зі своїм найменуванням,
зразки яких затверджуються директором Корпорації «БОГДАН».
9. Третейський суд використовує символіку Корпорації «БОГДАН».
Стаття 2. Засновник Третейського суду.
1. Засновником Третейського суду є Корпорація «Богдан» (надалі Корпорація)
ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 33549322, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого
державним реєстратором Подільської районної у м. Києві державної адміністрації
09.06.2005 року, за номером 10711020000002596.
2. Засновник здійснює матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності
Третейського суду.
3. Директор Корпорації «Богдан» затверджує це Положення, Регламент постійно діючого
Третейського суду та Список третейських суддів, сприяє діяльності Третейського суду.
4. Засновник не має права втручатися в діяльність Третейського суду та суддів, яка пов’язана
з розглядом справ.
Стаття 3. Місцезнаходження Третейського суду.
1. Місцезнаходження Третейського суду: 04176, м. Київ, Подільський район, вул. Електриків
буд. 29 А.
Стаття 4. Мета створення та завдання Третейського суду.
1. Третейський суд створений з метою забезпечення справедливого, швидкого та
ефективного розгляду і вирішення спорів та примирення осіб, які до нього звернулися.
2. Третейський суд здійснює свою діяльність на принципах самоуправління, добровільності,
гласності та самофінансування. Суд не ставить за основну мету одержання прибутків від
своєї діяльності.
3. Основними завданнями діяльності Третейського суду є:
- захист прав та охоронюваних законом інтересів юридичних осіб, об’єднань
юридичних осіб, громадян-підприємців, а також фізичних осіб, які є сторонами
третейського розгляду, шляхом розгляду і вирішення майнових та немайнових

спорів між юридичними особами та/або громадянами-підприємцями чи фізичними
особами;
- сприяння здійсненню юридичними особами та громадянами-підприємцями законної
господарської, іншої економічної діяльності;
- удосконалення системи третейського судочинства, підвищення правової культури
суб’єктів господарювання та громадян;
- сприяння побудові в Україні правової держави.
4. Третейський суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором України,
застосовує норми права інших держав.
5. У разі відсутності законодавства, що регулює певні спірні відносини, Третейський суд
застосовує законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності такого він
застосовує аналогію права чи керується торговими та іншими звичаями, якщо останні за
своїм характером та змістом властиві таким спірним відносинам.
Стаття 5. Принципи організації та діяльності Третейського суду.
Третейський суд утворюється та діє на принципах:
1. законності;
2. незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;
3. рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і Третейським судом;
4. змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському суду своїх доказів і у доведенні
перед судом їх переконливості;
5. обов'язковості для сторін рішень Третейського суду;
6. добровільності утворення Третейського суду;
7. добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;
8. арбітрування;
9. самоврядування третейських суддів;
10. всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів;
11. сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського
розгляду.
Стаття 6. Право передачі спору на розгляд Третейського суду.
1. Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд Третейського суду будьякий спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, незалежно від того,
носять вони чи ні договірний характер, крім випадків, передбачених Законом України "Про
третейські суди".
2. Спір може бути переданий на розгляд Третейського суду за наявності між сторонами
третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону України "Про третейські суди".
3. Спір може бути переданий на вирішення Третейського суду до прийняття компетентним
судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.
7. Підвідомчість справ Третейському суду.
1. Третейський суд може розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та правових
відносин, за винятком:
а) справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
б) справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських
договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
в) справи, пов'язані з державною таємницею;
г) справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають
із шлюбних контрактів (договорів);
д) справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
є) справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня
посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій

на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа
чи організація, казенне підприємство;
ж) справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
з) справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
и) справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
і) справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та
його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між
учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов'язаних із створенням,
діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
ї) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної
юрисдикції або Конституційним Судом України;
й) справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
к) справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме
вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх
посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами під час здійснення ними владних
управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих
повноважень;
л) справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної
спілки).
Стаття 8. Організаційна структура Третейського суду.
1. Третейський суд складається з голови, заступника голови, третейських суддів, а також
секретаріат.
2. Директор Корпорації має право поповнювати склад Третейського суду третейськими
суддями та вносити відповідні зміни до списку третейських суддів.
3. Список третейських суддів та зміни до нього реєструється у Київському міському
управлінні юстиції.
Стаття 9. Голова Третейського суду та його заступник.
1. Голова Третейського суду затверджується директором Корпорації за поданням директора
юридичного департаменту Корпорації із списків третейських суддів, безстроково.
2. Заступник Голови Третейського суду затверджується директором Корпорації за поданням
голови Третейського суду.
3. Голова Третейського суду та його заступник мають статус третейського судді.
4. Функції заступника голови Третейського суду визначаються головою Третейського суду.
5. Голова Третейського суду організовує діяльність Третейського суду, виконує функції,
передбачені Регламентом третейського суду, здійснює контроль за діловодством у
Третейському суді, представляє Третейський суд в його відносинах в Україні та за
кордоном.
6. На період відсутності голови Третейського суду його функції виконує заступник.
Стаття 10. Третейські судді.
1. Судді Третейського суду затверджуються Засновником безстроково із числа осіб, які мають
фахову підготовку з питань юрисдикції цього суду, необхідні знання і досвід для вирішення
спору, стаж роботи не менше трьох років, та надали згоду на виконання обов’язків
третейського судді.
2. Сторони мають право вільно призначати чи обирати Третейський суд та третейських
суддів. Призначення чи обрання третейських судів здійснюється із затвердженого списку
третейських суддів.
3. При виконанні своїх функцій третейські судді неупереджені, незалежні і підкоряються
тільки законові. Третейські судді не є представниками сторін.
4. Директор затверджує Список третейських суддів Третейського суду при Корпорації
«Богдан», в якому зазначається: прізвище, ім'я та по-батькові третейського судді, дата його

народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий
стаж, стаж роботи за спеціальністю.
5. Не можуть включатися до Списку третейських суддів, особи які відповідно до Закону
України "Про третейські суди" не можуть бути третейськими суддями, а саме:
- особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;
- особи, які не мають кваліфікації, погодженої сторонами безпосередньо чи визначеної у
Регламенті Третейського суду;
- особи, які мають судимість;
- особи, визнані в судовому порядку недієздатними.
Директор Корпорації «Богдан» може виключити третейського суддю зі Списку третейських
суддів у наступних випадках:
- на прохання третейського судді;
- некомпетентності третейського судді, що виявилась при третейському розгляді справ;
- систематичного невиконання третейським суддею своїх повноважень;
- розголошення конфіденційної інформації щодо спорів, які розглядаються Третейським
судом;
- недобросовісних дій відносно засновника Третейського суду, суддів чи інших посадових
осіб Третейського суду.
Повноваження третейського судді можуть бути припинені у разі:
- подання ним відповідної заяви, яка задоволена директором Корпорації;
- у разі відводу чи самовідводу третейського судді відповідно до положень Регламенту;
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
- набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи
недієздатним;
- смерті третейського судді, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим за
рішенням суду, що набрало законної сили;
- невиконання або неналежного виконання третейським суддею своїх обов'язків без
поважних причин, про що директором приймається рішення на підставі подання голови
Третейського суду.
7. У разі припинення повноважень третейського судді на підставі пункту 6 статті 10 цього
Положення інший третейський суддя призначається згідно з правилами, які
застосовувалися при призначенні третейського судді, що замінюється, у відповідності з
цим Положенням та Регламентом Третейського суду.
11. Секретаріат Третейського суду.
Секретаріат очолюється відповідальним секретарем Третейського суду.
Відповідальний секретар та співробітники секретаріату Третейського суду призначається наказом
директора Корпорації «Богдан» або запрошуються за угодою, за поданням голови Третейського
суду.
Відповідальний секретар Третейського суду організовує діловодство, пов’язане з діяльністю суду,
виконує інші функції, передбачені Регламентом.
При здійсненні покладених на нього функцій відповідальний секретар підпорядковує ться голові
Третейського суду.
12. Органи самоврядування.
1. Для представництва та захисту інтересів третейських суддів Третейського суду
утворюються орган третейського самоврядування.
2. Органом самоврядування третейських суддів постійно діючого Третейського суду при
Корпорації «Богдан» є збори третейських суддів, які скликаються не рідше ніж один раз на
рік. Головою зборів третейських суддів є Голова третейського суду.
3. До компетенції зборів третейських суддів відносяться:
а. а) аналіз практики правозастосування при розгляді спорів Третейським судом;
б. б) питання організації методичної роботи;

в. в) вибір делегатів на Всеукраїнський з'їзд третейських суддів;
г. г) інші питання, які стосуються діяльності Третейського суду та внесені до порядку денного
зборів третейського суду на вимогу не менше як 1/3 від загальної кількості третейських
суддів.
4. Збори третейських суддів є правомочними, якщо на них присутні не менше як 2/3 від
загальної кількості третейських суддів.
5. Рішення зборів третейських суддів є прийнятими в разі, якщо за них проголосувала
більшість із третейських суддів, присутніх на зборах.
6. Порядок ведення зборів третейських суддів та порядок денний зборів визначається
Головою зборів. До порядку денного включаються також будь-які питання, якщо цього
вимагають не менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.
13. Третейський розгляд.
1. Визначення правил третейського розгляду.
Правила третейського розгляду Третейським судом визначаються Регламентом.
З питань, не врегульованих Регламентом Третейський суд застосовує норми Закону України "Про
третейські суди" та може визначити власні правила третейського розгляду лише в тій частині, що
не суперечить принципам організації та діяльності Третейського суду, які визначені Законом.
Строки вчинення процесуальних дій, передбачені Законом України "Про третейські суди", можуть
бути продовжені лише за спільною згодою сторін та складу третейського суду, яким вирішується
спір. Про продовження строку третейського розгляду постановляється відповідна ухвала.
2. Гласність третейського розгляду.
У разі, коли проти відкритого розгляду справи третейським судом висунуто хоча б однією
стороною заперечення з мотивів додержання та збереження комерційної або банківської таємниці
чи забезпечення конфіденційності інформації, справа розглядається у закритому засіданні.
3. Місце проведення третейського розгляду.
Місцем проведення третейського розгляду є місцезнаходження Третейського суду.
4. Мова третейського розгляду.
Розгляд справ у третейському суді провадиться українською мовою, якщо інше не передбачено
угодою сторін.
Сторона, яка надає документи чи письмові докази мовою іншою, ніж мова третейського розгляду,
повинна забезпечити їх переклад на мову чи мови третейського розгляду.
14. Конфіденційність.
1. Третейський суд, суддя Третейського суду не вправі розголошувати відомості та
інформацію, що стали йому відомі під час третейського розгляду, без згоди сторін або їх
правонаступників.
15. Архів Третейського суду.
1. Всі матеріали діяльності Третейського суду зберігаються в Архіві Третейського суду.
2. Матеріали справ щодо яких Третейським судом прийнято рішення, зберігаються в Архіві
Третейського суду 10 років.
3. Облік матеріалів справ та прийнятих рішень Третейським судом здійснюється за
допомогою електронного реєстру (бази даних). Засновник Третейського суду забезпечує
ведення електронного реєстру (бази даних) матеріалів справ та рішень Третейського суду.
16. Припинення діяльності третейського суду.
1. Дiяльнiсть Третейського суду може бути припинена на пiдставi:
1. рiшення Засновника;
2. лiквiдацiї Засновника;
3. рiшення компетентного суду про анулювання реєстраційного свідоцтва Третейського суду;

4. з iнших пiдстав, передбачених законодавчими актами України.
2. У мiсячний термiн з дати прийняття рiшення про припинення діяльності Третейського суду
Засновник подає до органу державної реєстрацiї Третейського суду необхiднi документи
про припинення дiяльностi Третейського суду, а також забезпечує опублікування цього
рішення.

