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ПОЛОЖЕННЯ
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Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті 



1. Загальні положення

1.1. Постійно  діючий  третейський  суд  при  Кіровоградській
регіональній  торгово-промисловій  палаті  (далі  –  Третейський  суд)  є
недержавним   незалежним  постійно  діючим  органом,  що  утворюється  за
рішенням Президії  Кіровоградської регіональної  торгово-промислової  палати
для  вирішення  спорів,  які  виникають  із  цивільних  та  господарських
правовідносин,  і  здійснює  свою  діяльність  згідно  з  Законом  України  «Про
третейські  суди»,  Регламентом  Постійно  діючого  третейського  суду  при
Кіровоградській  регіональній  торгово-промисловій  палаті (далі  –  Регламент
Третейського суду) та цим Положенням.

1.2. Третейський суд утворюється без статусу юридичної особи.

1.3. Утворення  і  діяльність  Третейського  суду  не  є  підприємницькою
діяльністю.

1.4. Засновником  Третейського  суду  є  Кіровоградська   регіональна
торгово-промислова палата (далі – Кіровоградська РТПП).

1.5. Президія  Кіровоградської  РТПП затверджує  це  Положення,
Регламент Третейського суду, Список третейських суддів та сприяє діяльності
Третейського суду.

1.6. Організаційно-технічне  забезпечення  роботи  Третейського  суду
здійснюється  засновником  (приміщенням,  канцелярськими  товарами,
комп’ютерною та оргтехнікою тощо).

1.7. Місцезнаходженням  Третейського суду є: 25022, місто Кіровоград,
вулиця Преображенська, будинок 79-А. 

2. Завдання та принципи діяльності Третейського суду

2.1. Завданням Третейського  суду  є  захист  майнових  і  немайнових
прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом
всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

2.2. Третейський суд утворюється та діє на принципах:
 законності; 
 незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки закону;
 рівності всіх  учасників  третейського  розгляду  перед  законом  і

третейським судом;
 змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському суду своїх

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 
 обов'язковості для сторін рішень Третейського суду; 
 добровільності утворення Третейського суду; 
 добровільної  згоди третейських  суддів  на  їхнє  призначення  чи

обрання у конкретній справі; 
 арбітрування; 
 самоврядування третейських суддів; 
 всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів; 
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 сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій
стадії третейського розгляду

3. Компетенція Третейського суду

3.1. Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд
Третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських
правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України «Про третейські
суди» та іншими законодавчими актами.

3.2. Спір  може  бути  переданий  на  розгляд  Третейського  суду  за
наявності між сторонами третейської угоди.

3.3. Спір  може  бути  переданий  на  вирішення  Третейського  суду  до
прийняття судом загальної юрисдикції рішення у спорі між тими ж сторонами,
з того ж предмета і з тих самих підстав.

4. Склад Третейського суду

4.1. Третейський  суд  складається  з  голови  (на  громадських  засадах/
штатній  посаді),  двох  заступників  голови  (на  громадських  засадах/  штатній
посаді),  третейських  суддів,   відповідального  секретаря  (на  громадських
засадах/ штатній посаді).

4.2. Голова  Третейського  суду  призначається  із  осіб,  включених  до
Списку третейських суддів рішенням Президії Кіровоградської РТПП строком
на п’ять років. У разі включення посади до штатного розпису Кіровоградської
РТПП,  приступає  до  виконання  обов’язків  на  підставі  наказу  Президента
Кіровоградської  РТПП, виданого  відповідно  до  вказаного  рішення  Президії
Кіровоградської РТПП.

4.3. Заступник  голови  Третейського  суду  призначається  із  осіб,
включених до Списку третейських суддів рішенням Президії  Кіровоградської
РТПП строком на п’ять років. У разі включення посади до штатного розпису
Кіровоградської РТПП, приступає до виконання обов’язків на підставі наказу
Президента  Кіровоградської РТПП, виданого відповідно до вказаного рішення
Президії Кіровоградської РТПП.

4.4. Голова  Третейського  суду  організовує  діяльність  Третейського
суду,  виконує  функції,  передбачені  Регламентом  Третейського  суду,  без
спеціального  доручення  представляє  Третейський  суд  в  його  відносинах  в
Україні  і  за  кордоном  з  органами  державної  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  підприємствами,  установами,  організаціями,  видає
розпорядження.

4.5. Повноваження заступників голови Третейського суду визначаються
головою Третейського суду, про що видається відповідне розпорядження.

4.6. В  період  відсутності  голови  Третейського  суду  його  функції
виконує  заступник  голови  Третейського  суду  відповідно  до  розпорядження
голови Третейського суду.
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4.7. Відповідальний  секретар  Третейського  суду  призначається  на
посаду  наказом  Президента   Кіровоградської  РТПП за  поданням  голови
Третейського суду. 

4.8. Відповідальний  секретар  організовує  діловодство  відповідно  до
Регламенту Третейського суду, виконує інші функції, передбачені Регламентом
Третейського суду, у своїй діяльності підпорядковується голові Третейського
суду, очолює секретаріат (у разі створення).

4.9. Працівники секретаріату (у разі створення) призначаються на посаду
Президентом Кіровоградської РТПП за поданням голови Третейського суду.

4.10. Голова  Третейського  суду,  його  заступники  мають  право  бути
третейськими суддями при розгляді спорів у Третейському суді.

4.11. Третейськими суддями можуть бути особи, які внесені до Списку
третейських  суддів  Третейського  суду  у  порядку,  визначеному  цим
Положенням.

4.12. Третейські судді для вирішення спору в Третейському суді вільно
обираються  сторонами  або  призначаються  головою  Третейського  суду  зі
Списку  третейських  суддів  Третейського  суду,  за  умови  дотримання
Регламенту Третейського суду та цього Положення.

4.13. При  виконанні  своїх  функцій  третейські  судді  неупереджені,
незалежні і підпорядковуються тільки закону.

4.14. Третейські судді не є представниками сторін.

4.15. Список  третейських  суддів  Третейського  суду  формується
відповідальним секретарем Третейського суду на підставі поданої кандидатом
Заяви-анкети  за  формою,  що  є  додатком  1  до  цього  Положення  та
затверджується Президією  Кіровоградської РТПП  терміном на п’ять  років, в
якому зазначається: прізвище,  ім’я та по-батькові третейського судді, дата його
народження,  освіта,  отримана  спеціальність,  останнє  місце  роботи  і  посада,
загальний  трудовий  стаж,  стаж  роботи  за  спеціальністю,  постійне  місце
проживання (місто, країна).

4.16. Інформація  про  термін  формування  Списку  третейських  суддів
Третейського  суду,  який  складає  два  місяці,  доводиться  до  відома  торгово-
промислових палат в Україні, з метою реалізації ними права участі у доборі до
цього  Списку  шляхом подання  кандидата  на  включення від  Кіровоградської
РТПП.

4.17. Не можуть включатися до Списку третейських суддів Третейського
суду, особи які: 

1) не досягли повноліття/ перебувають під опікою чи піклуванням; 
2) мають судимість;
3) визнані в судовому порядку недієздатними;
4) є  суддями  судів  загальної  юрисдикції  або  Конституційного  Суду

України;
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5) не  мають  кваліфікації,  погодженої  сторонами  безпосередньо  чи
визначеної у Регламенті Третейського суду.    

4.18. Президія  Кіровоградської  РТПП  виключає третейського  суддю зі
Списку  третейських  суддів  до  спливу  п’ятирічного  строку  у  наступних
випадках:

1) на прохання третейського  судді  (за  письмовою заявою третейського
судді);

2) систематичного невиконання третейським суддею своїх повноважень
(за поданням голови Третейського суду);

3) розголошення  конфіденційної  інформації  щодо  спорів,  які
розглядаються у Третейському суді (за поданням голови Третейського суду);

4) неможливості  виконувати  свої  повноваження  за  станом здоров'я  (за
письмовою заявою третейського судді); 

5) порушення  вимог  щодо  несумісності  (за  письмовою  заявою
третейського судді / за поданням голови Третейського суду); 

6) набрання  законної  сили обвинувальним вироком щодо третейського
судді (за поданням голови Третейського суду); 

7) визнання третейського судді безвісно відсутнім або оголошення його
померлим (за поданням голови Третейського суду); 

8) у   зв’язку  зі  смертю  третейського  судді  (за  поданням  голови
Третейського суду).

4.19. Особи,  які  внесенні  до  Списку  третейських  суддів  Третейського
суду мають право зазначати на своїх бланках, візитках, у листівках, що вони є
третейськими суддями Третейського суду, популяризувати Третейський суд і
себе  як  третейського  суддю  Третейського  суду  та  отримувати  посвідчення
третейського судді Третейського суду за формою, що є додатком 2 до цього
Положення.

5. Самоврядування третейських суддів

5.1. Для  представництва  та  захисту  інтересів  третейських  суддів
Третейського суду утворюються органи третейського самоврядування.

5.2. Органом самоврядування третейських суддів Третейського суду є
збори третейських суддів, які скликаються по мірі необхідності, але не рідше
одного  разу на п’ять років.

5.3. Головою зборів третейських суддів є голова Третейського суду.

5.4. До компетенції зборів третейських суддів відноситься:
1) обрання делегатів  для участі  в  заходах самоврядування третейських

суддів;
2) вирішення питань, які стосуються діяльності Третейського суду та тих,

що внесені до порядку денного третейськими суддями Третейського суду на
вимогу не менше як 1/3 від загальної їх кількості.

5.5. Збори третейських суддів є правомочними, якщо на них присутні не
менше як 2/3 від загальної кількості третейських суддів.
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5.6. Рішення зборів третейських суддів є прийнятими в разі, якщо за них
проголосувала більшість із третейських суддів, присутніх на зборах.

5.7. 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.

6. Підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду

6.1. Діяльність Третейського суду припиняється  у випадку припинення
діяльності  (ліквідації)  засновника  Третейського  суду  у  встановленому
законодавством порядку.

6.2. Діяльність  Третейського  суду  припиняється  також  за  рішенням
суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених законодавством.
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