
 

 
 

 

 

 

Регламент застосування медіації для врегулювання економічних конфліктів  
Центру бізнес-медіації при Німецько-Українській промислово-торговельній палаті 
(AHK Україна) 
 
Регламент застосування медіації для врегулювання економічних конфліктів (далі - 
"Регламент застосування бізнес-медіації в AHK Україна") регулює добровільну процедуру 
позасудового вирішення конфліктів. Процедура медіації є альтернативою судовим, 
арбітражним або погоджувальним процедурам. У процесі медіації сторони конфлікту 
повинні за допомогою медіатора самі знайти рішення, що відповідатиме інтересам 
задіяних сторін у цьому конфлікті. 
 
Регламент застосування бізнес-медіації AHK Україна отримує змістовну підтримку і 
сприяння   
 
• Німецько-Української промислово-торговельної палати 
 
Для проведення процедур згідно з Регламентом застосування медіації при  
 
Німецько-Українській промислово-торговельній палаті/ТОВ ДЕінтернаціональ 
вул. Пушкінська, 34 
01004 Київ, Україна   існує Центр бізнес-медіації (офіс медіації) 
 
 
§ 1 Сфера застосування 

 
(1) Сторонами процедури, передбаченої Регламентом застосування медіації АНК 
України, можуть бути фізичні та / або юридичні особи та їх працівники. У процесі мають 
право брати участь також і більше, ніж дві сторони. 
  
(2) Принаймні одна зі сторін повинна бути членом німецької промислово-торговельної 
чи ремісничої палати. Конфлікт між сторонами розглядається за умови, якщо він виник 
в ході їхньої господарської діяльності. Це стосується і розгляду внутрішніх конфліктів. 
 
У випадку конфліктів у рамках корпоративного права достатньо, щоб 
компанія/товариство була членом німецької промислово-торговельної чи ремісничої 
палати. 
 
 
§ 2 Центр  бізнес-медіації 

 
Центр бізнес-медіації надає консультації сторонам з питань, що стосуються процедури 
медіації. За бажанням він допомагає сторонам у виборі медіаторів. 

 
 
§ 3 Започаткування процедури медіації 

 
(1) Процедура починається з отримання заяви на проведення медіації. Заява повинна 
бути подана у письмовій формі. Вона також може бути подана в електронному вигляді 
відповідно до статті 205 Цивільного кодексу України. Заява повинна містити назви та 
адреси сторін, короткий опис фактичного стану справи та копії всіх документів, що 
мають відношення до обставин справи. 
 

(2) Центр медіації надсилає іншій стороні запит на проведення медіації, регламент 
застосування медіації та положення про збори. Він просить іншу сторону письмово  



 

 
 

 

 

 

повідомити Центр бізнес-медіації протягом двох тижнів після отримання запиту щодо 
медіації, чи погоджується вона з процедурою медіації згідно з Регламентом 
застосування медіації АНК Україна при вирішенні економічних спорів. Якщо вона надає 
свою згоду, то вона повинна коротко описати суть справи з власної точки зору в 
письмовій формі та направити до офісу медіації. До цього часу процедура 
безкоштовна. Якщо інша сторона погодиться на процедуру медіації, це вважається 
початком переговорів відповідно до § 6 та 626 Цивільного кодексу України 

 
 
§ 4 Призначення медіатора 

 

(1) Центр бізнес-медіації допомагає сторонам обрати медіатора. Сторони можуть 
призначити одного або більше медіаторів. Центр бізнес-медіації повинен підтвердити 
призначення медіатора. Він підтверджує призначення, якщо медіатор відповідає 
вимогам Регламенту застосування медіації. Процедура закінчується, якщо сторони не 
змогли домовитися протягом чотирьох тижнів після надходження одноразового 
збору/паушальної суми/ до центру бізнес-медіації про призначення медіатора. Позову 
про відшкодування одноразового збору не існує. 
 

(2) Сторони і медіатор укладають угоду про медіацію. Вони повинні використовувати 
при цьому угоду, рекомендовану Центром бізнес-медіації. Медіатор надсилає один 
примірник, підписаний всіма сторонами, до Центру бізнес-медіації. Він може зробити це 
залежним від надходження попередньої оплати авансу (збору) за послуги. 
 

(3) Сторони можуть у будь-який час звільнити медіатора за взаємною згодою і призначити 
іншого медіатора. Послуга, що вже була надана медіатором, повинна бути оплачена. 
 
 
§ 5 Нейтральність медіатора 

 
(1) Медіатором може бути лише особа, яка раніше не консультувала чи не 
представляла сторони щодо обставин справи, що лежить в основі процесу медіації. 
Медіатором може бути тільки та особа, яка не перебуває у ділових відносинах зі 
сторонами. Медіатор повинен бути неупередженим і дотримуватися засад 
конфіденційності. 
 
(2) Медіатор не може консультувати або представляти сторони під час розгляду 
обставин справи. Після завершення медіації посередник не може консультувати або 
представляти сторони стосовно обставин справи, що лежить в основі процесу 
медіації. 
 
§ 6 Конфіденційність 
 
(1) Сторони, медіатор/посередник і Центр бізнес-медіації розглядають медіацію на 
засадах конфіденційності. Це стосується всієї інформації, отриманої в цьому контексті. 
Сторони використовують інформацію тільки для процедури медіації. Після завершення 
процесу медіації вони повертають, знищують або зберігають інформацію, отриману 
таким чином, в недоступний для третіх осіб спосіб. Це також стосується записів, 
зроблених під час процедури медіації. Надійним вважається збереження особою, яка  
зобов’язана зберігати таємницю як вимогу своєї професії. Винятки з цього можуть бути 
узгоджені письмово. 
 
Засади конфіденційності включають також, зокрема: 
 



 

 
 

 

 

 
• всі висловлені пропозиції та погляди, висловлені в процесі медіації іншою стороною   
щодо можливого врегулювання конфлікту, 
• всі допущення, зроблені іншою стороною під час процесу медіації, 
• пропозиції медіатора або 
• обговорені погоджувальні пропозиції. 
 
Ці обставини, на які поширюється політика конфіденційності, не можуть бути доведені 
до будь-якого судового або арбітражного розгляду або жодна сторона не може 
посилатися на них, незалежно від того, чи розглядається при цьому справа щодо 
обставин справи процедури медіації чи ні. 
 

 
(2) На початку процесу медіації медіатор повинен з'ясувати, чи зобов'язаний він 
дотримуватися засад конфіденційності на основі професійної діяльності, і чи може 
скористатися своїм правом відмови надання свідчень у будь-якому подальшому 
судовому чи арбітражному провадженні. 
 
Якщо медіатор зобов'язаний дотримуватися засад конфіденційності на основі своєї 
професії, він реалізує своє право відмови надання свідчень у будь-якому подальшому 
судовому чи арбітражному провадженні, якщо тільки обидві сторони не звільнять його 
при цьому від обов'язку дотримуватися засад конфіденційності. 
 
Якщо медіатор не пов'язаний професійною таємницею, він на початку процесу медіації 
має вплинути на те, щоб сторони досягли між собою згоди не називати медіатора як 
свідка по обставинам справи у будь-якому наступному судовому чи арбітражному 
провадженні, про які йому стало відомо лише завдяки процедурі медіації. Центр бізнес-
медіації зазначає при цьому, що зазначений договір не може перешкодити слуханню 
медіатора в силу службової необхідності. 
 

 
(3) Якщо за домовленістю між усіма сторонами до процедури медіації повинна бути 
залучена третя сторона, яка не зобов'язана зберігати таємницю в силу своєї професії, 
вона також зобов'язана дотримуватися засад конфіденційності. Медіатор буде прагнути 
забезпечити, щоб сторони досягли домовленості не призначати третю сторону у будь-
якому наступному судовому чи арбітражному провадженні як свідків обставин справи, 
про яку вона дізналася тільки через процес медіації. Центр бізнес - медіації вказує на 
те, що такий договір не може запобігти слуханню третьої сторони в силу службової 
необхідності. 

 
 
 
§ 7 Проведення медіації та завдання медіатора 

 
(1) Медіатор відповідає за організацію процесу медіації з моменту свого призначення. 
Зокрема, медіатор забезпечує швидке визначення дати зустрічей. Сторони повинні 
брати участь у цьому. На першій зустрічі слід обговорити, зокрема: 
 
• перебіг медіації, 
• завдання медіатора, сторін і адвокатів сторін у процесі медіації та 
• спірні, з точки зору сторін, факти. 

 
Медіатор готує графік процесу медіації за погодженням зі сторонами. 
 
(2) Сторони особисто беруть участь у засіданнях. Юридичних осіб представляє фізична  



 

 
 

 

 

 
особа, яка знайома зі суттю справи і має право укладати угоди, що сприятимуть 
завершенню процесу медіації. 
 
(3) Медіатор виступає на засіданні модератором і забезпечує дотримання процедурних 
приписів. Зокрема, він повинен забезпечити, щоб сторони мали достатньо можливостей 
представити обставини справи з їхньої точки зору, викласти свої погляди та інтереси, а 
також напрацювати ідеї для вирішення їх конфлікту. Медіатор забезпечує відкрите 
ведення переговорного процесу, спрямоване на вирішення проблеми та орієнтоване на 
інтереси сторін. Він може запропонувати розкрити додаткову інформацію. У пошуках 
розв'язання конфлікту можуть бути розглянуті рішення, що виходять за рамки реальної 
ситуації, що склалася. Медіатор сприяє з'ясуванню існуючих фактів та їх сприятливому 
вирішенню на кожному етапі процедури. Сторони можуть звернутися за консультацією 
до адвокатів на будь-якій стадії процедури. Сторони можуть запросити адвокатів до 
процесу медіації, якщо вони повідомлять про це вчасно до наступного засідання. 
Медіатор не консультує сторони з юридичних питань. 
 
(4) На прохання сторін посередник може проконсультуватися з юридичним експертом 
або іншим експертом. Сторони несуть тоді пропорційні витрати. Сторони можуть також 
письмово досягти іншої, відмінної від попередньої, угоди.  

 
§ 8 Завершення процедури медіації 

 
(1) Процедура вважається завершеною, якщо 
 

 сторони уклали угоду про припинення конфлікту; або 
 сторони уклали угоду, що частково врегульовує конфлікт, і не хочуть 

продовжувати розгляд щодо частини справи, що залишилася; або 
 одна із сторін або медіатор повідомляє інших учасників процесу в письмовій 

формі про те, що вона/ він вважає процес медіації невдалим/безрезультатним 
 
і про це було повідомлено письмово Центр бізнес-медіації. 
 
(2) Сторони повинні провести юридичну перевірку угоди, що завершує конфлікт, до її 
укладання. Юридична перевірка угоди не входить в обов'язки медіатора. 
 
(3) Медіатор складає протокол про завершення процедури медіації, який підписується 
сторонами Крім того, більш детальніше протоколювання відбувається тільки в тому 
випадку, якщо сторони домовилися про це з медіатором. Сторони зобов'язуються не 
розголошувати зміст протоколу та не передавати його третім особам. Вони можуть 
укласти в письмовій формі іншу угоду. 
 
 
§ 9 Судовий розгляд 

 
Сторони дбають про те, щоб триваючий судовий або арбітражний процес на момент 
початку процесу медіації, в основі якого лежать ті ж обставини справи, що і процесу 
медіації, був призупинений на час проведення медіації. Вони повинні дійти згоди, що під 
час процесу медіації до суду або арбітражного суду не будуть подаватися жодні позови, в 
основі яких лежать ті ж обставини справи. Це не стосується попереднього судового 
захисту. Слід також подбати про надання короткострокової консультації стосовно 
запланованих або вже наявних/існуючих процедур судового захисту під час медіації. 
 
 

§ 10 Кошти 



 

 
 

 

 

 
(1) Центр бізнес - медіації може стягувати паушальний збір в розмірі 100 євро за свою 
діяльність з урахуванням вартості спору і очікуваних для нього витрат. Крім того, він має 
право по відношенню до причетних сторін на відшкодування необхідних витрат. Сторони 
сплачують паушальну суму і необхідні витрати порівну. Вони можуть також у 
внутрішньому порядку укласти угоду про інший розподіл витрат. Вони несуть 
відповідальність перед Центром бізнес-медіації як солідарні боржники. 
 

(2) Якщо сторони погодилися з започаткуванням процедури медіації, Центр бізнес-медіації 
пропонує їм сплатити порівну вартість відповідно до тарифного регламенту Центру 
бізнес-медіації. Паушальна сума/збір повинна/ий бути сплачена/ий протягом двох тижнів 
після отримання платіжної вимоги. 
 

(3) Сторони та медіатор на початку процедури медіації домовляються про збір, який 
відповідає чинному регламенту про стягнення виконавчих зборів. Крім того, медіатор має 
право на відшкодування необхідних витрат від причетних сторін. Сторони сплачують збір 
і необхідні витрати порівну. Сторони можуть у внутрішньому порядку укладати угоди, що 
відрізняються один від одного. Вони несуть відповідальність перед медіатором в якості 
солідарного боржника. 
 

(4) Медіатор може в будь-який час зробити свою діяльність залежною від виплати 
поміркованого авансу, який повинен бути наданий/розподілений між обома сторонами. 
Платежі повинні бути зроблені безпосередньо медіатору. За згодою сторін вони можуть 
бути депоновані в Центрі бізнес-медіації AHK України. 
 

(5) Сторони самостійно несуть витрати, понесені ними в процесі медіації, включаючи витрати 
на юридичне представництво. Таким чином, не виключається подальше відшкодування 
витрат на підставі судового рішення або договірного угоди. 
 
§ 11 Обмеження відповідальності 
 
(1) Центр бізнес-медіації не несе відповідальності за поведінку призначеного ним 
медіатора. Відповідальність Центру бізнес-медіації, його органів і співробітників 
обмежується за винятком випадків загрози життю чи здоров’ю, чи, якщо існують договірні 
відносини, через порушення істотних договірних зобов'язань на предмет умислу і грубої 
недбалості. 
 
(2) Відповідальність медіатора залежить від угоди про медіацію, укладеної з медіатором. 

 
 
§ Заключні положення 
 
(1) За основу Регламенту про застосування медіації AHK Україна покладено 
Положення про медіацію ПТП м. Гамбурга:  
 
http://himev.de/Downloads/Mediationsordnung-data.pdf 

 
Контакт: 

 
AHK Україна, ТОВ ДЕінтернаціональ,  
Центр бізнес-медіації 
 
Вул. Пушкінська 34 
01004, Київ, 
Україна 
 

http://himev.de/Downloads/Mediationsordnung-data.pdf


 

 
 

 

 

 
 

Mediationszentrum@ukraine.ahk.de 
 
http://www.deinternational.com.ua/DE/Mediation/INFO.pdf 
 

mailto:Mediationszentrum@ukraine.ahk.de
http://www.deinternational.com.ua/DE/Mediation/INFO.pdf

