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1. Загальні положення 

1.1. Постійно діючий третейський суд при Товарній біржі „УМТБ” (далі Третейський суд) 
створено для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин. 

1.2. Третейський суд є недержавним незалежним органом, що здійснює свою діяльність 
відповідно до Закону України “Про третейські суди”. 

1.3. Повна назва Третейського суду — Постійно діючий третейський суд при Товарній 
біржі „УМТБ”, скорочена — Третейський суд при УМТБ. 

1.4. Місцезнаходження Третейського суду: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
Перемоги, 38. 

1.5. Третейський суд є утвореним з моменту його державної реєстрації. 
1.6.Третейський суд є недержавним незалежним органом без статусу юридичної особи. 
 

2. Засновник Третейського суду 
2.1. Засновником Третейського суду є Товарна біржа „УМТБ” (код ЄДРПОУ 33807086), 

що діє на підставі статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської 
ради 27.09.2005, реєстраційний номер 1 224 102 0000 017327, свідоцтво про державну 
реєстрацію юридичної особи серії А00 № 415248 від 27.09.2005 р., місцезнаходження: 49094, 
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38. 

Засновник здійснює матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності 
Третейського суду. 

 
3. Завдання Третейського суду 

3.1. Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних 
законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного розгляду та вирішення 
спорів на підставі Конституції України, законів України “Про третейські суди”, інших 
нормативно-правових актів та міжнародних договорів України. 

Третейський суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором України, 
застосовує норми права інших держав. 

 
4. Голова та судді Третейського суду 

4.1. Третейський суд складається з голови, його заступника і третейських суддів, список 
яких затверджується Загальними зборами членів Товарної біржі „УМТБ”. 

Загальні збори членів Товарної біржі „УМТБ” мають право поповнювати склад 
Третейського суду третейськими суддями та вносити відповідні зміни до списку третейських 
суддів. 

4.2. Голова Третейського суду обирається Загальними зборами членів Товарної біржі 
„УМТБ” строком на п’ять років. 

Заступник голови Третейського суду обирається Загальними зборами членів Товарної 
біржі „УМТБ” за поданням голови Третейського суду строком на п’ять років. 

Голова Третейського суду та його заступник мають статус третейського судді. 
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. 

На період відсутності голови Третейського суду його функції виконує заступник. 
Забезпечує діловодство Третейського суду відповідальний секретар, який призначається і 

звільняється з посади директором Товарної біржі „УМТБ” за поданням голови Третейського 
суду. 
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За рішенням Загальних зборів членів Товарної біржі „УМТБ” голова Третейського суду 
або його заступник можуть бути достроково відкликані з цих посад, що не тягне за собою 
припинення їх повноважень як третейських суддів, якщо Зборами не вирішено інше. 

4.3. Повноваження третейського судді можуть бути припинені за рішенням Загальних 
зборів членів Товарної біржі „УМТБ” у разі: 

а) подання ним відповідної заяви; 
б) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 
в) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи 

недієздатним; 
г) смерті третейського судді, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим 

за рішенням суду, що набрало законної сили; 
д) невиконання або неналежного виконання третейським суддею своїх обов’язків без 

поважних причин. 
 

5. Орани самоврядування Третейського суду 
5.1. 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). 

5.2. Загальні збори є вищим органом третейського самоврядування Третейського суду. 
5.3. Загальні збори Третейського суду вирішують всі питання внутрішньої діяльності 

Третейського суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань. 
5.4. Загальні збори Третейського суду скликаються Президією Третейського суду не рідше 

ніж один раз на рік. 
5.5. Загальні збори Третейського суду є повноважними, якщо в них беруть участь не менш 

ніж 2/3 усіх суддів Третейського суду. 
5.6. Рішення Загальних зборів Третейського суду приймаються більшістю голосів суддів, 

присутніх на зборах.   
5.7. Загальні збори Третейського суду: 
а) строком на три роки обирають Президію Третейського суду, яка є постійно діючим 

органом третейського самоврядування Третейського суду, вносять зміни до її складу; 
б) обирають делегатів на Всеукраїнський з’їзд третейських суддів;  
в) вносять пропозиції щодо удосконалення роботи Третейського суду, поліпшення його 

матеріально-технічного запезпечення; 
г) розглядають звіти президії Третейського суду; 
д) вирішують інші питання суддівського самоврядування. 
5.8. 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) здійснює інші повноваження, визначені Загальними зборами. 
5.9. Президія Третейського суду складається з трьох третейських суддів. 
5.10. Президію Третейського суду очолює голова президії Третейського суду, який 

обирається Загальними зборами Третейського суду строком на три роки. 
5.11. 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. 
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5.12. Інші питання третейського самоврядування регулюються Положенням про 
третейське самоврядування Третейського суду, яке затверджується на Загальних зборах 
третейських суддів за погодженням з директором Товарної біржі „УМТБ”. 
              

6. Припинення діяльності Третейського суду 
6.1. Діяльність Третейського суду припиняється у випадках: 
а) прийняття Загальними зборами членів Товарної біржі „УМТБ” рішення про його 

ліквідацію; 
б) винесення компетентним судом рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва 

Третейського суду у випадках, встановлених Законом України “Про третейські суди” ; 
в) наявності інших обставин, встановлених законодавством України. 
6.2. У разі припинення діяльності Третейського суду у випадку, передбаченому 

підпунктом “а” пункту 10 цього Положення, директор Товарної біржі „УМТБ” повідомляє про 
це орган державної реєстрації негайно після прийняття відповідного рішення.                         


