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ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ 
з розгляду цивільних і кримінальних справ 

 
УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
 
13 лютого 2013 року                                                                                              м. Київ  
№6-38392св12 
 

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 
складі: 

Головуючого:     Колодійчука В.М., 
Суддів:               Висоцької В.С., Гримич М.К., 
                            Савченко В.О, Фаловської І.М. 
 
Розглянувши у судовому засіданні цивільну справу за позовом Особа 1 до 

державного підприємства «КСЗ» про стягнення заробітної плати, середнього 
заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, за касаційною скаргою  Особа 1 
на рішення апеляційного суду автономної Республіки Крим від 8 серпня 2013 року, 

 
встановила: 

 
У лютому 2012 року Особа 1 звернувся до суду з позовом до ДП «КСЗ», у 

якому просив суд стягнути з відповідача на його користь нараховану, але не 
виплачену заробітну плату та середній заробіток за час вимушеного прогулу. 

Свої вимоги мотивував тим, що з 10 вересня 2008 року працював змінним 
механіком плав доку №2 комплексно-докового цеху ДП «КСЗ», а 5 грудня 2011 року 
звільнився за власним бажанням за ч.3 ст. 38 КЗпП України. За період з 01 вересня 
2011 року по 05 грудня 2011 року заборгованість по заробітної платі складає 14 
085,21 грн., яка відповідачем добровільно не сплачується. Розмір середньомісячної 
заробітної плати складає 2579,48 грн. середній заробіток за затримку розрахунку при 
звільненні на 10 лютого 2012 року становив 5806,09 грн., за період з 13 лютого 2012 
року по 08 травня 2012 року – 7176,81 грн. 

Заочним рішення Керченського міського суду Автономної Республіки Крим від 
08 травня 2012 року позов особа 1 задоволено. 

Стягнуто з державного підприємства «КСЗ» на користь Особа 1 
заборгованість по заробітній платі за вересень-грудень 2011 року в сумі 14 085,21 
грн., середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні станом на 08 
травня 2012 року у сумі 12 982,90 грн., а всього 27 068,11 грн. 

Вирішено питання про судові витрати. 
Рішення суду в частині стягнення заробітної плати в межах платежу за один 

місяць допущене до негайного виконання. 
Рішенням апеляційного суду автономної Республіки Крим від 08 серпня 2012 

року скасовано рішення суду першої інстанції в частині стягнення середнього 
заробітку за час затримки розрахунку при звільненні станом на 08 травня 2012 року в 
сумі 12 982,90 грн., ухвалено в цій частині нове рішення про відмову у задоволенні 
позову. 

У решті рішення суду першої інстанції залишено без змін. 
Вирішено питання про судові витрати. 
У касаційній скарзі Особа 1 просить скасувати рішення апеляційного суду, 

залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на неправильне 
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застосування апеляційним судом норм матеріального права та порушення норм 
процесуального права. 

Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав. 
Згідно зі ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і 

обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене 
на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на 
підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені 
в судовому засіданні. 

Згідно зі ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі 
питання: 1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, 
та якими доказами вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані 9пропущення 
строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази 
на їх підтвердження;3) які правовідносини сторін випливають із встановлених 
обставин; 4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин; 5) чи 
слід позов задовольнити або в позові відмовити; 6) як розподілити між сторонами 
судові витрати; 7) чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення; 8) чи 
є підстави для скасування заходів забезпечення позову. 

Задовольняючи позовні вимоги Особи 1, суд першої інстанції, виходив із того, 
що при звільненні Особи 1 відповідачем не проведено з ним остаточного розрахунку, 
а тому є всі підстави для задоволення позовних вимог, в тому числі для стягнення 
середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. 

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні 
позову, апеляційний суд зазначив, що відділом державної виконавчої служби 
Керченського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим від 20 січня 
2011 року було накладено арешт на грошові кошти відповідача в межах суми 1 581 
518,73 грн. на виконання наказу Господарського суду №2-14/1618-2010 від 02 серпня 
2010 року про стягнення заборгованості з ДП «КСЗ» на користь КФ ПАТ Банк 
«Морской», а тому вина відповідача у затримці розрахунку відсутня. 

Проте, погодитися з такими висновками суду апеляційної інстанції не можна. 
Судами встановлено, що Особа 1 працював в ДП «КСЗ» змінним механіком. 

Був прийнятий на роботу наказом по підприємству від 10 вересня 2008 року і 
звільнений наказом підприємства №84 від 5 грудня 2011 року за власним бажанням 
за п. 3 ст. 38 КЗпП України. 

Згідно довідки №10 від 07 лютого 2012 року заборгованість Особа 1 по 
заробітній платі за період з вересня по грудень 2011 року складає 14 085,21 грн. що 
відповідачем не заперечувалось. 

Згідно ч. 1 ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, 
що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день 
звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають 
бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим 
працівником вимоги про розрахунок. 

Відповідно до ч.1 ст. 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або 
уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, 
зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір 
підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній 
заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. 

Отже, виплата за затримку розрахунку при звільненні, яка пов’язана з 
трудовими правовідносинами, є оплатою праці. 

Як роз’яснено у п. 20 постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 
24 грудня 1999 року «Про практику застосування судами законодавства про оплату 
праці», установивши при розгляді справи про стягнення заробітної плати у зв’язку із 
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затримкою розрахунку при звільненні, що працівникові не були виплачені належні 
йому від підприємства, установи, організації суми в день звільнення, коли ж він у цей 
день не був на роботі, - наступного дня після пред’явлення ним роботодавцеві вимог 
про розрахунок, суд на підставі ст.. 117 КЗпП України стягує на користь працівника 
середній заробіток за весь період затримки розрахунку, а при не проведенні його до 
розгляду справи – по день постановлення рішення, якщо роботодавець не доведе 
відсутності в цьому своєї вини. Сама по собі відсутність коштів у роботодавця не 
виключає його відповідальності. 

Суд апеляційної інстанції вказані вимоги закону залишив поза увагою і дійшов 
помилкового висновку про відсутність підстав для задоволення позову про стягнення 
середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні Особи 1 через 
відсутність вини відповідача у зв’язку з арештом рахунків відповідача. 

Таким чином, апеляційним судом неправильно застосовані норми 
матеріального права та порушені норми процесуального права, що призвело до 
неправильного вирішення ним справи й помилкового скасування рішення суду 
першої інстанції, ухваленого згідно із законом, а тому відповідно до ст. 339 ЦПК 
України рішення апеляційного суду підлягає скасуванню із залишенням у силі 
рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом. 

Керуючись ст. 336, ст. 339 ЦПК України колегія судів судової палати у 
цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, 

 
ухвалила: 

 
Касаційну скаргу Особа 1 задовольнити. 
Рішення Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 08 серпня 2012 

року скасувати, заочне рішення Керченського міського суду Автономної Республіки 
Крим від 08 травня 2012 року залишити в силі. 

Ухвала оскарженню не підлягає. 
 
 
Головуючий 
 
Судді 
 
 
 
 


