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1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України „Про третейські суди”, 

Положення про Постійно дючий третейський суд Товарної біржі „УМТБ”, зареєстрованого 
Дніпропетровським обласним управлінням юстиції 11.11.2005 р. за № 8-тс, інших нормативних 
актів і встановлює порядок самоврядування третейських суддів Постійно діючого третейського 
суду при Товарній біржі „УМТБ” (далі – Третейський суд). 

2. Для представництва та захисту інтересів суддів Третейського суду утворюються органи 
третейського самоврядування – Загальні збори третейських суддів Постійно діючого 
третейського суду при Товарній біржі „УМТБ" (далі Загальні збори) та Президія Постійно 
діючого третейського суду при Товарній біржі „УМТБ” (далі Президія Третейського суду). 

3. Загальні збори є вищим органом третейського самоврядування Третейського суду. 
4. До складу Загальних зборів входять усі третейські судді третейського суду.   
5. Загальні збори вирішують всі питання внутрішньої діяльності Третейського суду та 

приймають колективні рішення з обговорюваних питань. 
6. Загальні збори скликаються Президією Третейського суду не рідше ніж один раз на рік. 

Позачергові Загальні збори скликаються Президією Третейського суду за власною ініціативою 
або на вимогу 1/2 третейських суддів Третейського суду. 

7. Загальні збори є повноважними, якщо в них беруть участь не менш ніж 2/3 усіх 
третейських суддів Третейського суду. 

8. Третейські судді повідомляються про час і місце проведення Загальних зборів, 
пропонований порядок денний персонально будь-яким способом. Який забезпечує своєчасне 
одержання інформації (телефоном, факсом, направленням листа. Опублікуванням оголошення у 
засобах масової інформації тощо). 

9. Порядок денний Загальних зборів затверджується Зборами за поданням Президії 
Третейського суду. Додаткові питання можуть бути включені до порядку денного Загальних 
зборів за рішенням Зборів за умови, що вони пропонувалиь до включення Президії 
Третейського суду але не були нею включені до пропонованого порядку денного. 

10. Головує на Загальних зборах голова Президії Третейського суду, а у разі його 
відсутності – член Президії Третейського суду старший зза віком. За рішенням Загальних зборів 
головування на зборах може бути доручене будь-якому третейському судді, який бере в них 
участь.  

11. Рішення Загальних зборів Третейського суду приймаються більшістю голосів суддів, 
присутніх на зборах. 

12. Для фіксації ходу Загальних зборів секретарем зборів ведеться протокол. Протокол має 
бути остаточно оформлений і підписаний не пізніше наступного дня після проведення зборів. 

13. Протокол Загальних зборів підписується головуючим на зборах та секретарем. 
Секретар обариється Загальними зборами строком на 3 роки зі складу третейських суддів. За 
рішеням Загальних зборів функції секретаря можуть бути покладені на будь-якого третейського 
суддю, який бере участь у зборах.    

14. Усі третейські судді мають право безперешкодно знайомитись з протоколами 
Загальних зборів.  

15. Зауваження на протокол Загальних зборів можуть подаватися третейськими суддями, 
які брали участь у зборах, на протязі трьох днів після їх проведення. Зауваження на протокол 
Загальних зборів розглядаються Президією Третейського суду на протязі 10 днів з моменту їх 
подання. Для розгляду зауважень на протокол Загальних зборів запрошується секретар 
відповідних зборів. 

16. Загальні збори Третейського суду: 
а) строком на три роки обирають Президію Третейського суду, вносять зміни до її складу; 
б) обирають делегатів на Всеукраїнський з’їзд третейських суддів;  
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в) вносять пропозиції щодо удосконалення роботи Третейського суду, поліпшення його 
матеріально-технічного запезпечення; 

г) розглядають звіти президії Третейського суду; 
д) затверджують Положення про третейське самоврядування, вносять до нього зміни і 

доповнення; 
е) вирішують інші питання суддівського самоврядування. 
17. Постійно діючим органом третейського самоврядування Третейського суду є Президія 

Третейського суду, яка обирається Загальними зборами строком на 3 роки. 
18. Президія Третейського суду: 
а) представляє та захищає соціальні і професійні права та інтереси третейських суддів, а 

також Третейського суду; 
б) здійснює методичну та видавничу роботу; 
в) аналізує практику правозастосування Третейського суду; 
г) розглядає заяву про відвід голові Третейського суду або колегії третейських суддів за 

його участю; 
д) скликає Загальні збори, затверджує пропозиції до порядку денного Загальних збоів; 
е) розглядає зауваження на протокол Загальних зборів;  
ж) попередньо розглядає проекти змін і доповнень до Положення про Третейський суд, 

Регламенту Третейського суду; 
з) розробляє і схвалює правила і процедури Третейського суду, зміни і доповнення до них; 

вносить їх на розгляд Загальних зборів членів Товарної біржі „УМТБ”; 
и) розглядає кандидатури на посади третейських суддів, вносить свої пропозиції 

Загальним зборам членів Тованої біржі „УМТБ”; 
і) попередньо розглядає питання про дисциплінарну відповідальність третейських суддів, 

вносить свої пропозиції Загальним зборам членів Товарної біржі „УМТБ”;    
ї) здійснює інші повноваження, визначені Загальними зборами. 
19. За рішенням президії Третейського суду питання, передбачені п.п. п.п. ж), з), і) п. 18 

цього Положення можуть передаватись на розгляд Загальних зборів. 
20. Президія Третейського суду складається з трьох третейських суддів. 
21. Президію Третейського суду очолює голова президії Третейського суду, який 

обирається Загальними зборами Третейського суду строком на три роки. 
22. Засідання Президії Третейського суду є повноважними за умови присутності двох її 

членів. За відсутності голови Президії Третейського суду на її засіданнях головує член президії, 
старший за віком. Рішення Президії Третейського суду приймаються не менш ніж двома 
голосами. 

23. Засідання Президії Третейського суду скликаються по мірі необхідності будь-ким з її 
членів. У разі заявлення відводу голові Третейського суду або колегії третейських суддів за 
його участі засідання Президії Третейського суду скликається в 10-денний строк. 

24. За результатами розгляду заяви про відвод Президія третейського суду затверджує 
ухвалу, текст якої готується одним з членів Президії. 

25. За результатами засідань Президії Третейського суду одним з членів Президії ведеться 
протокол, який підписується головуючим та одним з членів президії.   

26. Зміни і доповнення до цього Положенням затверджуються Загальними зборами 
третейських суддів за погодженням з директором Товарної біржі „УМТБ”. 
                                      


