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Незалежний арбітражний суд* (скорочено - НАС) – це постійно діючий
орган для вирішення спорів, що виникають з цивільних та господарських правовідносин. Він заснований групою професіоналів, які вже
мають досвід створення та організації роботи найбільш авторитетного
третейського суду України – Постійно діючого третейського суду при
Асоціації українських банків. З цього досвіду ми взяли найкраще, щоб
втілити це в новому проекті, яким і є Незалежний арбітражний суд.
Основним завданням Незалежного арбітражного суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи
юридичних осіб шляхом розгляду та вирішення спорів, що виникають
у їх діяльності.
НАС – це найбільш ефективний інструмент вирішення спорів, адже
його рішення є остаточними, обов’язковими для виконання сторонами
та не підлягають оскарженню. Обов’язковість та примусове виконання рішення Незалежного арбітражного суду гарантується державою
(стаття 57 Закону України «Про третейські суди»).

Якщо Ви:
• страховик і у Вас постійно виникають спори з Вашими клієнтами
щодо розміру відшкодування,
• банкір і у Вас проблеми зі стягненням заборгованості по кредитам,
• надаєте інші фінансові послуги і хочете убезпечити свій бізнес
від шахрайства,
• перевізник або Інтернет-провайдер і укладаєте велику кількість
договорів із клієнтами,
• забудовник і залучаєте кошти фізичних осіб,
• підрядник і маєте договірні відносини з замовниками будівництва та постачальниками будівельних матеріалів,
• просто вирішили дати грошові кошти в борг,
то Незалежний арбітражний суд – ідеальний варіант зменшення Ваших ризиків, зручний та надійний спосіб урегулювання Ваших відносин з партнерами по бізнесу та друзями.

* - Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській громадській
організації «Союз інвесторів України»
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Компетенція Незалежного арбітражного суду

Незалежний арбітражний суд може розглядати будь-які спори, що витікають з цивільних та господарських правовідносин, а саме:
• спори про стягнення заборгованості за кредитними договорами
чи договорами позики;
• спори щодо договорів (про примусове виконання договору, визнання договорів недійсними, про розірвання договорів, про визнання договорів укладеними);
• спори про відшкодування збитків та/або моральної шкоди (завданої внаслідок порушення зобов’язань, завданої внаслідок ДТП);
• спори про визнання права (визнання права власності, користування).

Незалежний арбітражний суд не може розглядати наступні спори:
• справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
• справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
• справи, пов’язані з державною таємницею;
• справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім
справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
• справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
• справи, 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;
• справи у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні
ділянки;
• справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
• справи у спорах, що виникають з трудових відносин;
• справи, 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;
• справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
• справи, 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;
• справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки);
• інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом
України.

У чому переваги НАС?

Як виконуються рішення НАС?

Включаючи в договори з контрагентами арбітражні застереження
Ви гарантовано:
• у 1,5-3 рази зменшуєте свої судові витрати у випадку виникнення конфлікту;
• в 3-4 рази зменшуєте строки винесення остаточного рішення
по справі;
• убезпечите себе від недобросовісного затягування на роки
процесу вирішення спору;
• не будете змушені витрачати кошти на хабарі;
• отримаєте законне рішення, яке буде обов’язковим для виконання у тому ж порядку що і рішення державного суду.

Рішення Незалежного арбітражного суду є обов’язковим для виконання сторонами. У разі, якщо рішення добровільно стороною не виконується – зацікавлена сторона звертається до місцевого загального суду
для отримання виконавчого документу.

Як передати спори до НАС?

Хто буде розглядати справу?

Для того, щоб передати спір на розгляд Незалежного арбітражного суду, Вам потрібно укласти відповідну третейську угоду з іншою
стороною спору. Угода може бути оформлена як окремий документ
про передачу конкретного спору на розгляд до НАС або у вигляді третейського застереження в тексті Договору, з якого виникає
(може виникнути в майбутньому) спір. Актуальний текст третейської
угоди завжди можна знайти на сайті Незалежного арбітражного
суду arbitrate.com.ua в розділі «Документи».

Справи у НАС розглядаються суддями із затвердженого складу суддів. Як правило, справи розглядаються одноособово. Складні справи,
для правильного вирішення яких потрібні глибокі спеціальні знання у
різних сферах, за рішенням Голови суду або сторін можуть розглядатися колегією у складі 3-х або 5-ти суддів.

Виконавчий документ видається місцевим загальним судом протягом
10-ти днів з моменту отримання відповідного звернення та є підставою
для його примусового виконання Державною виконавчою службою
України.

Суддями Незалежного арбітражного суду є незалежні експерти у сфері юриспруденції, банківської справи, цінних паперів та фінансових
послуг, будівництва, страхової та інвестиційної діяльності.
В третейській угоді сторони можуть самостійно обрати суддю/колегію
суддів, який має розглянути справу.
Якщо ж обрати конкретного суддю/колегію суддів не вдасться –
склад суду призначає Голова НАС.
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Судді Незалежного арбітражного суду

Голова суду
Гончарук Олексій Валерійович, 1984 р. н. За спеціальністю – правознавець. Стаж роботи за фахом – 7 років. Місце роботи – ТОВ «Юридична
фірма «Constructive Lawyers», керуючий партнер, адвокат.
Заступник голови
Твердохліб Олег Станіславович, 1973 р. н. За спеціальністю – правознавець. Стаж роботи за фахом – 15 років. Місце роботи – радник
голови правління ПАТ «Укрсоцбанк», адвокат.

Стеценко Володимир Петрович, 1973 р. н. За спеціальністю – правознавець. Стаж роботи за фахом – 16 років. Місце роботи – ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» – начальник
управління адміністрування єдиного реєстру громадян.
Терентьєв Олександр Андріанович, 1981 р. н. За спеціальністю – фінансист
та спеціаліст з кредитування. Стаж роботи за фахом – 9 років. Місце роботи – ТОВ «Каса Народної допомоги» – директор.
Трубчанінов Сергій Сергійович, 1984 р. За спеціальністю – правознавець. Стаж роботи за фахом – 6 років. Місце роботи – ТОВ «Юридична
фірма «Constructive Lawyers» – старший юрист.

Колегія суддів
Бороненко Вікторія Юріївна, 1966 р.н. За спеціальністю – правознавець.
Стаж роботи за фахом – 23 роки. Місце роботи – директор юридичного
управляння ПАТ «УніКредит Банк».
Жуков Анатолій Миколайович, 1957 р.н. За спеціальністю – правознавець. Стаж роботи за фахом – 27 років. Місце роботи – правління
БО «Центр комерційного права». Заступник Голови Третейської палати
України, адвокат.

Щегельський Максим Зенонович, 1977 р. н. За спеціальністю – правознавець-економіст. Стаж роботи за фахом – 12 років. Місце роботи –
ПАТ «Кредитпромбанк» – начальник управління правового забезпечення активних операцій банку юридичного департаменту дирекції з правових питань та безпеки.
Шостенко Сергій Олександрович, 1981 р. н. За спеціальністю – правознавець. Стаж роботи за фахом – 9 років. Місце роботи –
ПАТ «Укрсоцбанк» – начальник управляння загальної правової підтримки юридичного департаменту.

Кисельов Максим Євгенович, 1979 р. н. За спеціальністю – правознавець.
Стаж роботи за фахом – 11 років. Місце роботи – ПАТ «Укрсоцбанк» –
начальник управління роботи з проблемною заборгованістю блоку
управління ризиками.

Федоренко Євгеній Олександрович, 1981 р. н. За спеціальністю
– правознавець. Стаж роботи за фахом – 7 років. Місце роботи –
ТОВ «Уко-Груп»- директор юридичного департаменту.

Мамченко Юлія Валеріївна, 1973 р.н. За спеціальністю – правознавець
та спеціаліст з економіки. Стаж роботи за фахом – 7 років. Місце роботи
– ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», адвокат.

Яворська Наталія Миколаївна, 1976 р. н. За спеціальністю – правознавець. Стаж роботи за фахом – 14 років. Місце роботи – ТОВ «Юридична фірма «Constructive Lawyers» – радник.

Насікан Валерій Миколайович, 1977 р.н. За спеціальністю – правознавець-економіст. Стаж роботи за фахом – 15 років. Місце роботи –
ПАТ «Банк Форум» – начальник управляння правового забезпечення
банківської діяльності юридичного департаменту.

Ярошовець Василь Миколайович, 1972 р. н. За спеціальністю – правознавець. Стаж роботи за фахом – 16 років. Місце роботи – ТОВ «Макролоджик» – генеральний директор.
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Порівняння Незалежного арбітражного суду з державними судами

В державних судах
Не менш ніж 3 місяці

Середня тривалість розгляду спору
В Незалежному арбітражному суді
Не більш ніж 1 місяць
Вартість розгляду спору

В державних судах
Від 223 до 70 560 гривень

В Незалежному арбітражному суді
Від 80 до 25 500 гривень
Оскарження рішень

В державних судах
Рішення державного суду може бути оскаржене до апеляційного
та касаційного судів

В Незалежному арбітражному суді
Рішення Незалежного арбітражного суду не можуть бути
оскаржені по суті

Зупинення розгляду
В державних судах
Розгляд справи може бути зупинено до вирішення іншої справи
в іншому суді

В Незалежному арбітражному суді
Розгляд справи зупиняється лише за згодою обох сторін для
примирення

Оцінка обставин спору
В державних судах
Зазвичай неповна оцінка доводів сторін та обставин справи,
прагнення швидше позбутися клопоту, пов’язаного з її розглядом

В Незалежному арбітражному суді
Оцінка всіх обставин справи та прагнення, перш за все, до
примирення сторін

Санкції до суддів
В державних судах
За винесення неправосудного рішення суддю майже неможливо
притягнути до реальної відповідальності

В Незалежному арбітражному суді
За винесення неправосудного рішення суддю буде назавжди
позбавлено статусу судді НАС

Порядок розрахунку та розмір третейського збору

За позовами майнового характеру у разі, якщо сума заявлених
позовних вимог:
• не перевищує 30 000,00 гривень, третейський збір стягується в сумі 80 гривень + 1,5% від заявлених позовних вимог;
• перевищує 30 000,00 гривень, третейський збір складає 400 гривень +
1% від суми заявлених позовних вимог, але не більше 1 500
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За позовами немайнового характеру:
• третейський збір сплачується у розмірі ста встановлених в
Україні на момент сплати третейського збору неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суми третейських зборів та інших витрат, що підлягають сплаті
Незалежному арбітражному суду, вважаються сплаченими у день
їх зарахування на поточний рахунок Всеукраїнської громадської
організації «Союз інвесторів України».
При сплаті третейського збору у платіжному дорученні мають бути
зазначені: найменування позивача, відповідача та сума позову.
Платіжне доручення з відміткою банку про перерахування третейського збору залучаться до матеріалів справи.
Знайти реквізити для сплати третейського збору можна на сайті
Суду arbitrate.com.ua у розділі «про НАС».

За позовними заявами, що містять одночасно вимоги майнового і
немайнового характеру:
• сплачується одночасно третейський збір, встановлений для
позовних заяв майнового і немайнового характеру.

Вартість розгляду спору у Незалежному арбітражному,
господарському та цивільному судах
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Послуга «Незалежний медіатор» (досудова медіація конфлікту)

Поганий мир краще ніж добра війна. Тому, якщо обидві сторони
прагнуть до мирного врегулювання конфлікту – майже завжди
його можна вирішити шляхом домовленості. Тож, якщо у Вас
виникла суперечка (спір) з Вашим другом, партнером по бізнесу,
сусідом, який Ви не можете вирішити самотужки, але прагнете до
швідкого, але цивілізованого його врегулювання – Вам допоможе
незалежний медіатор.
Незалежний медіатор – сторонній для кожної із сторін спору фахівець зі свіжим, незаангажованим поглядом на ситуацію, знанням
законів та ділової практики України та великим досвідом врегулювання конфліктних ситуацій в бізнесі. Його участь у переговорах
зніме негатив від зайвих емоцій та гарантовано перетворить їх у
конструктивний діалог, що є першим кроком для вирішення конфлікту.
Для отримання допомоги у розв’язанні суперечки без судового
розгляду Вам достатньо звернутися до Незалежного арбітражного суду з проханням про надання медіатора. Так, зателефонувавши або завітавши до офісу НАС Ви можете безкоштовно отрима-

ти консультацію медіатора щодо порядку врегулювання Вашого
спору.
Якщо домовитись все ж таки не вийде – спір між сторонами може
бути переданий для розгляду до Незалежного арбітражного суду
в порядку передбаченому його Регламентом.
В чому перевага?
Залучення до процесу вирішення конфлікту незалежного медіатора гарантовано зекономить обом сторонам не лише час та кошти,
але й нервові клітини, позбавить їх від зайвих негативних емоцій
та значно підвищить вірогідність мирного врегулювання конфлікту.
У 80% випадків медіатор розв’язує або значно спрощує конфлікт
вже протягом перших днів роботи, що часто дозволяє його клієнтам не лише вирішити спір з партнерами, а й зберегти добрі
стосунки з ними.
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Незалежний арбітражний суд
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