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Р I Ш Е Н Н Я 

I М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И 

17 липня 2013 року                     Оболонський районний суд м. Києва в складі: 

головуючого судді                              -                              Майбоженко А.М.    

при секретарі                                        -                              Воіновій А.О. 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за 
позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл 
Київ» про стягнення заробітної плати, 

В С Т А Н О В И В: 

Представник позивача звернулась до суду з позовом до відповідача про стягнення 
заробітної плати (винагороди). 

Позовні вимоги обґрунтовані наступним. 

01.07.2009 року позивача було прийнято на роботу в ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» 
(далі - ТОВ «ХК «Сокіл Київ») на посаду спортсмена-інструктора на підставі контракту. 
30.04.2010 року по закінченню дії контракту позивача було звільнено. 01.07.2010 року 
позивача знову було прийнято на роботу на ту саму посаду, копії контракту він не 
отримував, однак його умови були аналогічні попередньому контракту. 30.04.2011 року 
позивача звільнено у зв'язку з закінченням строку дії контракту. В період з липня 2011 
року по квітень 2012 року позивач продовжив фактичні трудові відносини з відповідачем, 
умови цих відносин залишились незмінними. Згідно з умовами Контракту професійного 
хокеїста, відповідач зобов'язався своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну 
плату. Як зазначено у контракті, позивачу за виконання зобов'язань виплачується 
заробітна плата у розмірі , передбаченому додатком №1 до цього контракту. Згідно п.п.1.1 
Контракту, позивачу встановлюється винагорода у розмірі 85 000 доларів США за період з 
01.07.2009 року по 30.04.2009 року, виплата якої здійснюється щомісячно у розмірі, що 
еквівалентний 8 500 доларів США не пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за 
оплачуваним, згідно п.3.16 Додатку №1 до контракту, винагорода за травень-червень 
місяці встановлюється у розмірі 1 500 доларів США. Відповідач неналежним чином 



виконував свої зобов'язання по виплаті заробітної плати, що призвело до виникнення 
заборгованості, яка за період з 01.07.2009 року по квітень 2012 року склала 47 500 доларів 
США, що еквівалентно на момент  подання позову до суду 379 667,50 грн. Вказана сума 
боргу ніколи не оспорювалась відповідачем. 

Просив стягнути з відповідача вказану суму заборгованості, допустити негайне виконання 
рішення суду в межах суми платежу за один місяць. 

До початку розгляду справи по усті позивачем було збільшено позовні вимоги. Вказані 
збільшення прийняті судом. З урахуванням прийняти х судом збільшень, позивач просить 
стягнути з відповідача суму відшкодування за затримання розрахунку при звільненні у 
відповідності до ст.117 КЗпПУ в розмірі 2 309 977 грн., яка вирахувана позивачем 
наступним чином: 67 940,50 грн., що складає еквівалент розміру середнього заробітку за 
місяць - 8 500 доларів США (по курсу НБУ станом на 18.03.2013 року, тобто на день 
прийняття судом заяви про збільшення позовних вимог) х 34 місяці. В решті позовні 
вимоги залишено без зміни. 

В судовому засіданні позивач та його представник підтримали позовні вимоги, просили їх 
задовольнити. 

Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечував, просив у їх 
задоволенні відмовити, посилаючись на їх необґрунтованість. 

Заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, дослідивши 
матеріали справи, суд вважає правильним у задоволенні позовних вимог відмовити з 
наступних підстав. 

Судом встановлені наступні факти та відповідні їм правовідносини. 

          Між ТОВ «ХК «Сокіл Київ», в особі Президента Імаса Є.В., який діяв на підставі 
Статуту та позивачем, за період 2009-2012 рр. було укладено Контракти Професійного 
хокеїста (строковий трудовий договір) за №32 з строком дії з 01.07.09р. по 30.04.10р. та за 
№33 з строком дії з 01.01.12р. по 30.04.12р. (далі - Контракт №32 та Контракт №33 
відповідно) 

          Відповідно до п. 1.2 Контракту №32, позивач приймається на роботу  до відповідача 
на посаду спортсмена-інструктора, а відповідач зобов'язується виплачувати професійному 
хокеїсту заробітну плату та забезпечувати умови праці, передбачені законодавством 
України про працю, фізичну культуру і спорт та цим контрактом. 

          Згідно п. 4.1 Контракту №32, за виконання передбачених даним контрактом 
зобов'язань Відповідач виплачує Позивачу заробітну плату у розмірі, передбаченому у 
додатку №1 до цього контракту. 

          Відповідно до п.1 Додатку №1 до Контракту №32, Позивачу встановлюється 
щомісячна заробітна плата в розмірі 1000 грн. на весь період дії контракту (з 01.07.2009 
року по 30.04.2010 року). 

          Відповідно до ч.1 ст.39-1 КЗпП України, якщо після закінчення строку трудового 
договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх 
припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. 



          У період ігрового сезону у 2010-2011 рр. між сторонами не укладалось нового 
Контракту, трудові відносини між ними діяли на умовах попередньо укладеного 
Контракту №32 від 01.07.09 року. 

          Умови Контракту №33 тотожні умовам Контракту №32, а саме п. 1.2 та 4.1 
Контракту №33 мають такий самий зміст, як і пункти Контракту №32. 

          Відповідно до п.1 Додатку №1 до Контракту №33, Позивачу встановлюється 
щомісячна заробітна плата в розмірі 4000 грн. на весь період дії контракту (з 01.01.2012 
року по 30.04.2012 року).          

          Свої зобов'язання, що визначені вказаними вище Контрактами щодо виплати 
заробітної плати позивачу відповідач виконав в повному обсязі, що підтверджується 
платіжними відомостями на виплату заробітної плати, звітними документами за вказані 
періоди, які подані відповідачем до Управління Пенсійного фонду України в 
Шевченківському районі м. Києва, ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС), 
заборгованості по виплаті заробітної плати відповідач не має. Порушень законодавства 
України про працю не встановлено також перевіркою, що проведена у відповідача 
Територіальною державною інспекцією праці у м.Києві.    

В судовому засіданні з'ясовано те, що позивач просить стягнути заборгованість по 
заробітній платі, виходячи з її розміру, визначеному у Додатку №1 (а.с.17), згідно якого 
ТОВ «ХК «Сокіл Київ» в особі Першого Віце-президента ОСОБА_5 та позивач уклали 
даний додаток про те, що останньому за період з 01.07.2009 року по 30.04.2010 року 
встановлюється винагорода у розмірі, еквівалентному 85 000 доларів США. Вказаний 
Додаток №1 не датований. 

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості таких вимог суд виходить з наступного. 

Згідно ст.57 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд 
встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення 
сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 

Згідно ч.1 ст.58 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію про предмет 
доказування. 

          Згідно ст.1 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата - це винагорода, 
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець 
виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від 
складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 
результатів його праці та господарської діяльності підприємства. 

Як зазначалось вище трудові відносини між позивачем та відповідачем врегульовано 
Контрактом №32 та Контрактом №33, а також Додатками до них, які підписані одними й 
тими самими особами, Додатки містять посилання на той Контракт, невід'ємною 
частиною якого вони є, а тому суд вважає, що трудовим договором, що укладений між 
сторонами передбачено саме ті умови, що визначені у них. 

Додаток №1, що наданий позивачем, підписаний від імені відповідача Першим Віце-
Президентом ОСОБА_5 містить посилання на виплату позивачу винагороди за певний 
період часу, однак не зазначено за які саме дії (виконання яких функцій) вона 
передбачена. 



Крім того, як вбачається зі Статуту ТОВ «ХК «Сокіл Київ», до компетенції саме 
Президента клубу віднесено його право підписувати від імені товариства трудові договори 
з працівниками (п.9.8.7). Пунктом 9.10 передбачено, що Президент має право передати 
частину своїх повноважень заступнику (заступникам) на підставі окремого 
адміністративного акту (наказу, розпорядження). 

Зі змісту Додатку №1, що наданий позивачем, вбачається, що від імені ТОВ «ХК «Сокіл 
Київ» він підписаний Першим Віце-Президентом ОСОБА_5, який діє на підставі 
Довіреності. 

Президентом ТОВ «ХК «Сокіл Київ», до компетенції якого віднесено питання щодо 
підписання трудових договорів це право за окремим адміністративним актом не 
передавалось. Довіреність, на підставі якої діяв ОСОБА_5 при підписанні даного Додатку 
суду не надана, однак факту отримання ним права на укладання трудових договорів від 
імені ТОВ «ХК «Сокіл Київ», зміну раніше встановлених умов в судовому засіданні не 
встановлено. 

З огляду на викладене, суд вважає, що Додаток №1, що наданий позивачем не створює 
нових та не змінює раніше узгоджені трудові правовідносини, які виникли між сторонами 
на підставі Контракту №32 та Контракту №33. Трудові правовідносини сторін, зокрема 
порядок, розмір та строки виплати заробітної плати регулюються вказаними Контрактами 
та Додатками до них. 

Посилання позивача на те, що Додатки до Контрактів підписані ним формально задля 
заявлення його як гравця ХК «Сокіл» для участі у спортивних змаганнях під час судового 
розгляду не знайшло свого підтвердження, оскільки умови, що визначені додатками 
виконувались сторонами шляхом видачі та отримання заробітної плати, її оподаткування. 

Показання свідків щодо отримання позивачем заробітної плати у значно більшому 
розмірі, порівняно з тією, що зазначено у Додатках до Контрактів, умови та порядок їх 
виплати, не впливають на висновки суду, що викладені вище та на трудові відносини, що 
виникли між сторонами та регулюються умовами Контрактів та додатків до них. 

Судом до матеріалів справи було долучена за клопотанням представника позивача ряд 
роздруківок з мережі Інтернет, які містять загальну інформацію щодо особливостей 
функціонування хокею в Україні, характер та умови оплати професійних хокеїстів за їх 
участь у змаганнях та чемпіонатах, наявності порушень щодо виплати заробітної плати 
тощо. Вказані документи не можуть вважатись належними доказами у справі, оскільки не 
стосуються безпосередньо трудових відносин між позивачем та відповідачем в даній 
справі. 

Наявність високого професіонального рівня позивача, його досягнення, перемоги не 
можуть підтверджувати те, що він має забезпечуватись належним рівнем заробітної плати, 
що визначений у поданому ним Додатку. 

З огляду на викладене, суд вважає правильним відмовити у задоволенні позовних вимог 
щодо стягнення заробітної плати у розмірі 379 667,50 грн., оскільки вважає, що трудові 
відносини, які виникли та існували між сторонами були врегульовані умовами Контрактів 
та Додатків до них, порушень яких з боку відповідача судом не встановлено. 



Як зазначалось вище, відповідно до ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника 
виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться 
в день звільнення.  

Згідно 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, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його 
середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. 

З огляду на конструкцію вказаної правової норми, враховуючи те, що сума грошових 
коштів у розмірі 379 667,50 грн. не може вважатись складовою суми, що належала 
позивачу при звільненні, суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог в частині 
стягнення з відповідача середнього заробітку за час затримки розрахунку. 

З огляду на викладене, суд вважає правильним у задоволенні позовних вимог відмовити. 

Керуючись Законом України «Про оплату праці», ст.ст. 116, 117 КЗпП України, ст.ст. 10, 
11, 15, 59, 60, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, - 

В И Р І Ш И В : 

У задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення заробітної плати - відмовити. 

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної 
скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги 
рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи 
апеляційним судом. 

Апеляційна скарга на рішення суду подається Апеляційному суду м.Києва через 
Оболонський районний суд м.Києва протягом десяти днів з дня його проголошення.  

Суддя:                                                            А.М.Майбоженко 


