ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ ВИТРАТИ ТА ЗБОРИ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ
(додаток до Регламенту постійно діючого Третейського суду при Корпорації «БОГДАН»)
Це Положення є невід’ємною частиною Регламенту постійно діючого Третейського суду при
Корпорації «БОГДАН» (надалі за текстом, відповідно – «Положення», «Третейський суд»).
Стаття 1. Розмір реєстраційного збору.
При поданні позовної заяви позивач повинен сплатити авансом реєстраційний збір.
До сплати реєстраційного збору позов не враховується дійсним. Реєстраційний збір не підлягає
поверненню.
Реєстраційний збір встановлюється у розмірі 200,00 (двісті) гривень.
Стаття 2. Розмір третейського збору.
2.1 По кожному позову позивач повинен сплатити авансом третейський збір
2.2 Сума третейського збору по господарських спорах, які підлягають грошовій оцінці,
вираховується в залежності від ціни позову у відповідності із наступною шкалою:
Сума позову в гривнях
до 50 000
від 50 001 до 100 000
від 100 001 до 200 000
від 200 001 до 500 000
від 500 001 до 1 000 000
від 1 000 001 до 5 000 000
вище 5 000 001

Третейський збір в гривнях
6 % от суми позову, але не менше 1200
3000 + 4 % від суми позову вище 50 000
5000 + 3 % від суми позову вище 100 000
8000 + 2 % від суми позову вище 200 000
14000 + 1 % від суми позову вище 500 000
19000 + 0,5 % від суми позову вище 1 000 000
39000 + 0,3 % від суми позову вище 5 000 000

2.3 Сума третейського збору по цивільних спорах, які підлягають грошовій оцінці,
вираховується в залежності від ціни позову та встановлюються в розмірі 1% від ціни
позову, але не менше 500,00 (п’ятсот) гривень.
2.4 З позовних заяв немайнового характеру, в тому числі із заяв про визнання права,
стягується третейський збір в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
для юридичних осіб та у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
для фізичних осіб, встановленого в Україні на момент сплати третейського збору.
2.5 За позовні заяви, що містять одночасно вимоги майнового і не майнового характеру,
сплачується одночасно третейський збір, встановлений для позовних заяв майнового
характеру і для позовних заяв немайнового характеру.
2.6 За клопотанням позивача третейським судом може бути прийняте рішення про
відтермінування оплати третейського збору.
Стаття 3. Порядок сплати реєстраційного та третейського збору.
3.1 Реєстраційний та третейський збір вважається сплаченим з моменту надходження
грошових коштів на банківський рахунок Корпорації «БОГДАН».
3.2 При сплаті реєстраційного збору у платіжному дорученні у графі "Призначення платежу"
повинно бути зазначено: "Реєстраційний збір за розгляд спору між "..." (найменування
позивача та відповідача), а також сума позову. Платіжне доручення з відміткою банку п ро
перерахування реєстраційного збору залучається до матеріалів справи.

3.3 При сплаті третейського збору у платіжному дорученні у графі "Призначення платежу"
повинно бути зазначено: "Третейський збір за розгляд спору між "..." (найменування
позивача та відповідача), а також сума позову. Платіжне доручення з відміткою банку про
перерахування третейського збору залучається до матеріалів справи.
Стаття 4. Гонорари третейських суддів.
4.1 Третейські судді отримують гонорари за свої послуги в розмірах та строки обумовлені в
контракті, який укладається у відповідності до ст.24 Закону України «Про Третейські суди»
між третейським суддею та стороною третейського спору.
4.2 У випадку не укладення такого контракту, гонорар третейському судді може бути
виплачений із третейського збору. Виплата гонорару здійснюється за поданням голови
Постійно діючого Третейського суду і не може перевищувати 50 відсотків від суми
сплаченого третейського збору, який не підлягає поверненню.
4.3 У разі розгляду справи третейським судом в складі трьох і більше третейських суддів сума
гонорару, що вказана в ч.2 статті 4 цього Положення, підлягає пропорційному поділу на
число суддів, що брали участь у справі.
4.4 . Суддя (судді) мають право на отримання гонорару після розгляду справи по суті,
винесення процесуального рішення та видання наказу компетентним судом.
Стаття 5. Інші витрати пов’язані з вирішенням спору третейським судом.
5.1 До інших витрат відносяться:
5.1.1
витрати, понесені третейськими суддями у зв'язку з участю в третейському розгляді,
в тому числі витрати, понесені третейськими суддями на оплату проїзду до місця
вирішення спору;
5.1.2
витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були
запрошені чи призначені для участі в третейському розгляді;
5.1.3
витрати, пов'язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у їх
місцезнаходженні;
5.1.4
витрати, понесені свідками;
5.1.5
витрати, пов'язані з оплатою стороною, на користь якої було прийнято рішення
Третейського суду, послуг представника, пов'язаних із наданням правової допомоги;
5.1.6
витрати, пов'язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду;
5.1.7
витрати на листування Третейського суду;
5.1.8
витрати на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та
інший зв'язок;
5.1.9
гонорар секретаря третейського суду;
5.1.10
витрати на зберігання справ;
5.1.11
інші витрати.
5.2 Розмір витрат визначених в п.п. 5.1.1.-5.1.8., 5.1.11 цієї статті визначається під час розгляду
кожної конкретної справи третейським судом та розподіляється в порядку визначеному
Регламентом постійно діючого третейського суду при Корпорації «БОГДАН».
5.3 Розмір гонорару секретаря третейського суду встановлюється в розмірі 200,00 гривень за
участь в одній справі та стягується в порядку визначеному ст. 56 Регламентом постійно
діючого третейського суду при Корпорації «БОГДАН».
5.4 Розмір витрат на зберігання справ встановлюється в розмірі 50,00 гривень за кожну справу
та стягується в порядку визначеному ст. 56 Регламентом постійно діючого третейського
суду при Корпорації «БОГДАН».

5.5 У разі заяви сторін (сторони) про необхідність проведення будь-якої дії в рамках
провадження у справі, Третейський суд, якщо інше не передбачено Регламентом, для
покриття витрат на здійснення вищевказаних дій може вимагати від сторони, яка заявила
відповідні вимоги, внесення авансу в розмірі 100% від суми, необхідної для про проведення
таких дій.
5.6 Днем оплати витрат вважається день надходження вказаних сум по банківським
реквізитам, вказаним Третейським судом.

