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Справа № 0538/9583/2012 
 Провадження № 2/0538/3130/2012 

 
РІШЕННЯ 

 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
28 грудня 2012 року місто Маріуполь 
 
Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області, розглянувши у 

відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Маріуполі цивільну справу за позовом К. до 
Публічного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» про поновлення на 
роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, третя особа: Первинна 
профспілкова організація трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості ПАТ «МК» 
Азовсталь» 

 СТАНОВИВ: 
Позивачка звернулася до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з позовом 

до ПАТ «МК» Азовсталь» про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу. 

В обґрунтування заявлених вимог позивачка посилається на ті обставини, що з 20 грудня 
2005 року вона працювала на ПАТ «МК» Азовсталь», а з 23 травня 2006 року була переведена 
оператором ЕВМ (ж/д ваги № 28 КХП) ділянки зважування маси вантажів ЦТВС ВАТ «МК» 
Азовсталь». На підставі наказу № 31 TP від 13 вересня 2010 року «Про зміну в організації 
виробництва та праці в ЦТВС» на дільниці зважування маси вантажів ЦТВС підлягали 
вивільненню чотири штатні одиниці операторів ЕВМ (ж/д ваги № 28 КХП) у зв'язку з чим 
позивачці було запропоновано перевестися в TOB «Кадрове агентство «АзовПерсоналСервіс» на 
ту ж саму посаду, на що позивачка не погодилася оскільки не бажала втрачати соціальні гарантії, 
які існували на підприємстві відповідача. Про звільнення вона була попереджена 25 жовтня 2010 
року, при цьому їй неодноразово пропонували існуючі на підприємстві вакансії, але вона від них 
відмовлялася, оскільки бажала продовжити роботу за своєю спеціальністю. Відповідач у порядку 
ст. 43 КЗпП України, звертався 8 грудня 2010 року з поданням до профспілкового комітету про 
надання згоди на її звільнення. Рішенням профкому від 20 грудня 2010 року (протокол № 59) у 
наданні згоди на звільнення було відмовлено. Незважаючи на вказану обставину, наказом № 
169/к від 1 квітня 2011 року позивачку було звільнено з роботи на підставі п.1 ст. 40 КЗпП 
України. Вважає таке звільнення незаконним, так як воно проведено без наявності згоди 
профспілкового комітету, тобто у порушення ч. І ст. 43 КЗпП України. Просить суд поновити її 
на роботі та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. 

У судовому засіданні позивачка К. підтримала свої позовні вимоги та дала пояснення 
аналогічні викладеним у позовній заяві. Додатково пояснила, що їй дійсно пропонували інші 
посади на підприємстві відповідача, але вона не бажала переходити на іншу роботу, оскільки її 
посада залишалася в цеху де вона працювала, а також працівники, які були переведені в TOB 
«АзовПерсоналСервіс», залишалися працювати на своїх посадах, отримувати заробітну та 
знаходитися у підкоренні майстрів та начальників цехів, які працювали на ПАТ «МК» 
Азовсталь». Також пояснила, що профком не дав своєї згоди на її звільнення, однак її все рівно 
звільнили. Вважає що її звільнили незаконно та просить суд поновити її на роботі та стягнути 
середньомісячну заробітну плату за час вимушеного прогулу. 

Представник відповідача проти позовних вимог заперечувала. У запереченнях зазначала, 
що звільнення позивачки було проведено у відповідності з вимогами законодавства. Так, 
законодавством (п.2 ст. 64 Господарського кодексу України) визначено, що власник підприємства 
або уповноважена ним особа вправі самостійно визначати свою організаційну структуру, 
встановлювати чисельність працівників та штатний розклад. Саме з цих приписів уповноваженим 
органом підприємства було прийнято рішення (наказ № 31 тр від 13 вересня 2010 року) про 
скорочення чисельності та штату працівників, яким було передбачено скорочення усіх наявних 
одиниць операторів ЕВМ, на одній з якої працювала позивачка К.  З вищезазначеним наказом 
позивачка ознайомлена 15 вересня 2010 року, про що свідчить її підпис. У подальшому по ЦТВС 
було видано розпорядження № 632 від 14 вересня 2010 року «Про створення комісії для 
організації роботи по виконанню наказу № 31 тр від 12 вересня 2010 року. Згідно протоколу № 1 
від 20 вересня 2010 комісія розглянула питання вивільнення та надала кандидатури вивільнених 
робітників, штатні одиниці яких підлягають вивільненню. В цей перелік увійшла кандидатура К.  
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В подальшому на підприємстві видавався наказ № 52тр від 21 жовтня 2010 року «Про 
виконання на № 31 тр від 13 вересня 2010 року», з яким позивачка була ознайомлена 25 жовтня 
2010 року, про що свідчить її підпис. Протягом всього часу після попередження про заплановане 
звільнення позивачці у  відповідності з положеннями ст. 49-2 КЗпП України неодноразово 
пропонувалися наявні на підприємстві вакансії, однак, позивачка не виявила бажання продовжити 
роботу на підприємстві  на будь-якій із запропонованих посад. У відповідності з положеннями ст. 
43 КЗпП України, 8 грудня 2010 року відповідач звернувся до профспілкового комітету з 
поданням про надання згоди на звільнення позивача за п. 1 ст. 40 КЗпП України, на що профком 
20 грудня 2010 року відмовив у наданні такої згоди (протокол № 59), вказавши, що зміни в 
організації виробництва та праці в  ЦТВС відсутні, має місце формальне скорочення штату та 
вивільнення працівників без будь-яких змін та наступне  залучення цих або інших осіб на ті ж 
роботи як працівників кадрового агентства, що порушує норми ст.40, ст. 21 КЗпП України. Після 
отримання такого рішення профкому відповідач ще двічі звертався до  профкому за згодою на 
звільнення позивача, однак, профспілковий орган до повторного розгляду щодо цього питання не 
повертався, посилаючись па рішення від 20 грудня 2010 року. Таку відмову в наданні на 
звільнення позивача з боку профкому відповідач визнав необґрунтованою та немотивованою, а 
скориставшись правом, яке надано ч.7 ст. 43 КЗпП України, звільнив позивачку з роботи без 
наявності такої згоди. Наказом № 169/к від 1 квітня 2011 року К. була звільнена з роботи на 
підставі п. 1 ч.1 ст. 40 КЗпП України. Відповідач також у відповідності з положеннями 
законодавства направив до центру занятості населення відповідні звіти: 22 жовтня 2010 року - 
звіт про заплановане вивільнення працівників, а 4 квітня 2011 року - звіт про фактичне 
вивільнення працівників. 

Представник третьої особи підтримала позовні вимоги К. пояснила, що вона з юристом 
профспілкової організації трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості ПАТ 
«Металургійний комбінат «Азовсталь». 8 грудня 2010 року відповідач звернувся до профспілки з 
поданням про надання згоди на звільнення К. за п. 1 ст. 40 КЗпП України. На засіданні 
профспілкового комітету первинної організації профспілки  ПАТ «MК» Азовсталь» постановили 
відмовити в наданні згоди на звільнення позивачки, оскільки працедавець не вказав, які саме 
зміни в організації виробництва та праці в ЦТВС потягли скорочення штату, таким чином в наказі 
№31 тр під підставою «у зв'язку зі змінами в організації виробництва  та праці в ЦТВС», 
фактично має місце формальне скорочення штату та вивільнення працівників ПАТ  «MК» 
Азовсталь» без змін в організації виробництва та праці та наступне залучення цих або інших осіб 
на ті ж самі роботи в якості працівників кадрового агентства з функціональним підкоренням 
працівникам ПАТ «МК» Азовстапь», що порушує норми п.1 ст.40 КЗпП України. В наслідок 
такого звільнення працівник втрачає ряд соціально - трудових гарантій, продовжуючи виконувати 
ту ж саму роботу. Враховуючи вищенаведене представник третьої особи підтримує заявлені 
вимоги К. оскільки вважає її звільнення незаконним. 

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги К. 
підлягають задоволенню за наступних підстав. 

Судом встановлено, що з 20 грудня 2005 року К. перебувала у трудових відносинах з ПАТ 
«Металургійний комбінат «Азовсталь». 

Відповідно до наказу № 31 тр від ІЗ вересня 2010 року «Про зміни в організації 
виробництва і праці в ЦТВС» у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці в цеху 
технологічних вимірювальних систем (ЦТВС) були скасовані посади відповідно до Додатку 1, а 
саме, дев'ятнадцять посад операторів ЕВМ на різних дільницях, в тому числі і чотири посади 
операторів ЕВМ (ж/д ваги №28 КХП), на якій працювала К. З цим наказом К. була ознайомлена 
15 вересня 2010 року. 

Розпорядженням № 632 по ЦТВС ПАТ «МК» Азовсталь» від 14 вересня 2010 року, щодо 
організації роботи по виконанню наказу № 31 тр від 13 вересня 2010 року  про зміну організації 
виробництва та праці в ЦТВС» було утворено комісію. Протоколом № 1 від 20 вересня 2011 року 
засідання комісії цеху ЦТВС по питанням виконання наказу № 31 тр від  13 вересня 2010 року  
про зміну в організації виробництва та праці в ЦТВС» було затверджено вивільнюваних 
працівників в тому числі і К. 

Відповідачем  21 жовтня 2010 року був виданий наказ № 52 тр «Про виконання наказу 
№31 тр від 13 вересня 2010 року «Про зміни в організації виробництва та праці в ЦТВС», яким 
було визначено про майбутнє звільнення 31 грудня 2010 року за п.1 ст. 40 КЗпП України 
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працівників під підпис, які зазначені у Додатку 1, в тому числі і К.. Позивачка К. була 
ознайомлена з наказом 25 жовтня 2010 року.  

22  жовтня 2010 року в Маріупольський міський центр зайнятості було направлено Звіт 
про заплановане вивільнення працівників, форма № 4 ПН про заплановане вивільнення 
працівників ЦТВС ПАТ «МК «Азовсталь». 

У відповідності з положеннями ч.1 ст. 43 КЗпП України уповноважена особа відповідача 8 
грудня 2010 року звернулася до профспілкового комітету первинної  профспілкової організації 
ПАТ «МК «Азовсталь» з поданням про надання згоди на звільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП 
України ряду працівників ЦТВС, у тому числі і К. 

На засіданні профкому 20 грудня 2010 року К. була присутня, особисто зазначала, що 
вакансії на підприємстві їй пропонувалися, однак, вона не бажає переходити в інші цеха, бо 
вакансії, які запропоновувалися їй не підходять, також їй пропонували по переводу 
працевлаштування в кадрове агентство «АзовПерсоналСервіс», з чим вона також не погодилася, 
так як так відсутній соціальний захист і зарплата відрізняється від заводської. 

На засіданні 20 грудня 2010 року профкомом було прийнято рішення про відмову в 
наданні згоди на звільнення К. (протокол № 59). В рішенні профкому зазначено, що така відмова 
прийнята за наступних підстав: «відповідно до наказу по ПАТ «МК «Азовсталь» № 31 тр від 13 
вересня 2010 року «у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці в ЦТВС» в структурі 
ЦТВС з 2011 січня року скорочуються штатні одиниці операторів ЕВМ (ж/д важелі № 28 КХП). В 
теперішній час цей обсяг робіт виконують працівники кадрового агентства 
«АзовПерсоналСервіс» - колишні працівники ЦТВС, які перейшли працювати у зв'язку з 
прийняттям наказу № 31 тр від 13 вересня 2010 року, куди пропонувалося перейти і К. Які зміни 
в організації виробництва і праці в ЦТВС потягли скорочення штату, представник роботодавця не 
вказав, пояснивши, що підприємство самостійно встановлює чисельність працівників та штатний 
розклад. Таким чином, в наказі № 31 тр від 13 вересня 2010 року під підставою «в зв'язку зі 
змінами в організації виробництва та праці в цеху технологічних вимірювальних систем (ЦТВС) 
фактично має місце формальне скорочення штату та вивільнення працівників ПАТ «МК 
«Азовсталь» без будь-яких змін в організації виробництва та праці та наступне залучення цих або 
інших осіб на ці ж роботи як працівників кадрового агентства,  що порушує норми п.1 ст.40, ст. 
21 КЗпП України. В результаті такого вивільнення працівник втрачає ряд соціально-трудових 
гарантій, продовжуючи виконувати ту саму роботу. Рішення прийнято з врахуванням думки ЦК 
ПМГУ, Міністерства праці та соціальної політики України, за якою, виходячи з основних 
напрямків діяльності кадрового агентства, працівники даної професії повинні перебувати у 
трудових відносинах з ПАТ «МК «Азовсталь», а не з кадровим агентством. 

Після надання відмови профспілкового комітету від 20 грудня 2011 року, повноважна 
особа відповідача 31 січня 2011 повторно звернулася до профкому з поданням про повторний 
розгляд питання про надання згоди на звільнення за п.1 ст.40 КЗпП України у зв'язку зі змінами в 
організації виробництва та праці в ЦТВС К. 

9 лютого 2011 року голова, профкому направив роботодавцю листа, в якому зазначив, що 
не вважає можливим повторний розгляд питання про надання згоди на звільнення К., так як це 
питання було вирішено 20 грудня 2010 року, а нові підставі звільнення у поданні не зазначені. 

9 березня 2011 року повноважна особа відповідача звернулася до профкому з поданням 
про повторний розгляд питання про надання згоди на звільнення за п.1 ст.40 КЗпП України у 
зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці в ЦТВС К., додавши ряд додаткових 
документів. 

25 березня 2011 року голова профкому направив роботодавцю листа, в якому зазначив, що 
не вважає можливим повторний розгляд питання про надання згоди на звільнення К., так як це 
питання було вирішено 20 грудня 2010 року, а нові підставі звільнення у поданні не зазначені. 
Додані до подання документи, на думку голови профкому, не містять додаткових підстав 
обґрунтованості звільнення працівника за п.1 ст.40 КЗпП України. 

Наказом № 169/к від 1 квітня 2011 року, всупереч рішення профспілкового комітету від 20 
грудня 2011 року, К. було звільнено з комбінату у зв'язку зі змінами в організації виробництва і 
праці по п.1 ст. 40 КЗпП України. 

4 квітня 2011 року до Маріупольського міського центру зайнятості було направлено Звіт 
про фактичне вивільнення працівників (форма № 4-ПН (факт), а саме, К. 

Як вбачається з відповіді первинної організації ПМГУ ВАТ «МК» Азовсталь» №1184 від 
14 грудня 2010 року, К. не є членом виборного профспілкового органу. 
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Відповідно до п.1 ч. 1 ст.40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений 

строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути 
розірвані власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і 
праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, 
скорочення чисельності штату працівників. 

Статтею 43 КЗпП України передбачено, що розірвання трудового договору з підстав, 
передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 
статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП України, може бути проведено лише за попередньою 
згодою виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. У 
випадках передбачених: законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової 
організації, членом якої є працівник розглядає у п’ятнадцятиденний строк обґрунтоване письмове 
подання власника або уповноваженого ним органу про розірвання договору з працівником. 
Подання власника або уповноваженого ним органу має розглядатися у присутності працівника, на 
якого воно внесено. Рішення виборчого органу первинної профспілкової організації про відмову в 
наданні згоди на розірвання договору повинно бути обґрунтованим. У разі якщо в рішенні не має 
обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору, власник або 
уповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди виборчого органу первинної 
профспілкової організації. 

Згідно до ст.39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 
15 вересня 1999 року №1045-Х1У рішення виборчого органу первинної профспілкової 
організації, (профспілкового представника) про відмову в наданні згоди на розірвання трудового 
договору повинно бути обґрунтованим. У разі якщо в рішенні немає обґрунтування відмови в 
наданні згоди на розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган має 
право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника). 

Із роз'яснень, викладених у пункті 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 
листопада 1992 року № 9 (з подальшими змінами і доповненнями) «Про практику розгляду 
судами, трудових спорів» вбачається, що розірвання трудового договору з ініціативи власника 
уповноваженого ним органу допускається лише за попередньою згодою профспілкового органу, 
крім випадків, передбачених статтями 43 і 43-1 КЗпП  України. Звільнення погоджується з 
органом профспілки, яка утворена і діє на підприємстві, і членом якої є працівник. Відмова 
профспілкового органу в згоді на звільнення є підставою для поновлення працівника на роботі. 

Аналізуючи рішення профкому первинної організації профспілки ПАТ «МК «Азовсталь» 
від 20 грудня 2010 року, суд приходить до висновку, що воно є обґрунтованим, так як у рішенні 
зазначено що адміністрація підприємства не вказала конкретно, які зміни в організації 
виробництва і праці потягли скорочення штату, фактично має місце формальне скорочення штату 
без будь-яких змін в організації виробництва і праці, відповідно позивачка втрачає ряд соціально-
трудових гарантій продовжуючи виконувати ту саму роботу в кадровому агентстві, а не на 
підприємстві відповідача. 

Враховуючи вищевикладені норми права та обставини справи, суд приходить до висновку, 
про незаконність звільнення К. на підставі п.1 ст.40 КЗпП України і обґрунтованості вимоги про 
поновлення її на роботі. 

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КЗпП України при винесенні рішення про поновлення на роботі 
орган який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу. 

Як роз'яснено п. 32 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 
ром 9 (з послідуючими змінами та доповненнями) «Про практику розгляду судами трудових 
спорів», при присудженні оплати за час вимушеного прогулу зараховується заробіток за місцем 
нової роботи (одержана допомога по тимчасовій непрацездатності, вихідна допомога, середній 
заробіток на період працевлаштування, допомога по безробіттю), який працівник мав в цей час. 

Відповідно до ч.4 ст.З5 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття», із роботодавця утримуються: сума виплаченого 
забезпечення вартості наданих соціальних послуг безробітному у разі поновлення його на роботі 
за рішенням суду. 

Згідно із довідкою ПАТ «МК»Азовсталь» від 24.12.2012 року, К. була звільнена 1 квітня 
2011 року і сума остаточного розрахунку склала 3688,23 грн,, в тому числі: основна заробітна 
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плата - 240,91 грн., компенсація за невикористану відпустку - 771,20 гри., вихідна допомога 2676 
грн. 

Згідно із довідкою Державного центру зайнятості Маріупольського центру зайнятості №18 
від 20.12.2012р. К.  перебувала на обліку як безробітна в Іллічівському відділі зайнятості з 
2.04.2011 року по 27 квітня 2012 року, її дохід за даний період склав 19026 грн.59 коп. 

У судовому засіданні позивачка вказувала, що на день звільнення працювала  № 4. 
узгодженого на засіданні профспілкового комітету та затвердженого директором по персоналу 
адміністрації комбінату «Азовсталь», що не заперечував відповідач. 

Згідно з довідкою, яка не оспорювалася сторонами, її середньочасовий заробіток, 
розрахований у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 100 від 08 
лютого 1995 року, становить 15,379 гривень. 

Оскільки К. була звільнена з посади 01 квітня 2011 року, що був її останнім робочим днем, 
працювала по двозмінному графіку з тривалістю робочої зміни 12 годин, то час її денного 
прогулу за період з 02.04.2015 року по 27.12.2012 року становить (1644 годин (за 2011 рік) + 2172 
годин (за 2012 рік) = 3816 годин. При цьому суд при винесенні рішення не враховує зміну з 28 на 
29 грудня 2012 року (відповідно графіку повинна працювати з 28 на 29 грудня 2012 року з 19.00  
до 07.00 годин). 

Таким чином, середній заробіток за час вимушеного прогулу складає 58 686.26 гривень 
(15.379 грн./годин х 3816 годин - 58 686,26 гривень). 

Однак, суд враховує, що позивачка у період непрацездатності отримала дохід у центру 
зайнятості та вихідну допомогу, загальна сума яких складає 21702,71 грн. і відповідно до Закону 
України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» дану 
суму повинен сплатити роботодавець. У зв'язку з викладеним суд стягує на користь позивачки К. 
середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 02 квітня 2011 року по 27 грудня 2012 
року в сумі 36983,55 гри. (58686,26 грн. (середній заробіток за час вимушеного прогулу) - 
21702,71 грн. (загальна сума соціальних послуг безробітному) = 36983.55 грн. 

Відповідно до ст.88 ЦПК України, підлягають стягненню з відповідача в дохід держави 
судовий збір в розмірі 1% від суми майнових вимог, задоволених судом, в сумі 369 грн.63 коп. 

В зв'язку з тим, що суд задовольнив позовні вимоги К. поновив її на роботі та стягнув 
середній заробіток за час вимушеного прогулу, то відповідно до ч. 1 п.п.2, 4 ст.367 ЦПК України 
необхідно допустити негайне виконання рішення в частині поновлення на роботі та виплати 
присудженої заробітної плати, але не більше ніж за один місяць. 

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 88, 209, 212, 214-215 ЦПК України, 
суд 

ВИРІШИВ: 
Позовні вимоги К. до ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» про поновлення на 

роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, задовольнити. 
Поновити К. на роботі з 02 квітня 2011 року па посаді оператора БВМ (ж/д ваги № 28 

КХП) ділянки зважування маси вантажів ЦТВС ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь». 
Стягнути з Публічного Акціонерного Товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» 

на користь К. середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 36983 (тридцять шість тисяч 
дев'ятсот вісімдесят три) гривень 55 копійок, з якої підлягають утриманню податки і обов'язкові 
платежі. 

Стягнути з ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» в дохід держави судовий збір в 
сумі 369 гри.63 коп. 

Відповідно до ч.1 п.п.2, 4 ст.367 ЦПК України допустити негайне виконання рішення в 
частині поновлення на роботі К. та виплати присудженої К. заробітної плати, але не більше ніж за 
один місяць. 

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду 
Донецької області через Орджонікідзевськнй районний суд міста Маріуполя шляхом подачі в 10 
денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь у справі, 
але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть 
подати апеляційну скаргу протягом  десяти днів з дня отримання копії рішення. 

 
Суддя 
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Апеляційний суд Донецької області залишив рішення Орджонікідзевського 

районного суду міста Маріуполя Донецької області від 28 грудня 2012 року без змін.
 

 
 


