
Провадження №22ц/2О90/1552/2012 
Справа № 2/2018/642/2012/03 
Категорія: "трудові" Головуючий 1 - ї 

інстанції: Діденко С. А. 
Доповідач: Бурлака І. В. 

У X В А Л А 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

«19» березня 2012 року м. Харків 

Колегія суддів судової прати у цивільних справах апеляційного суду Харківської 
області в складі: 

Головуючого судді: Бурлака I. В. 
Суддів: Карімової Л.В., Яцини В.Б., 
при секретарі: Гопко А.М., 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові цивільну справу за 
апеляційними скаргами представника Ясінського Ігоря Федоровича - Ащенко Олени 
Миколаївни та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор-Друк" на рішення 
Київського районного суду м. Харкова від 18 січня 2012 року по справі за позовом 
Ясінського Ігоря Федоровича до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор-
Друк", третя особа - Харківський міський центр зайнятості про визнаня незаконною 
відмови у прийнятті на роботу та відшкодування моральної шкоди, -

в с т а н о в и л а: 

У жовтні 2011 року Ясінський Ігор Федорович звернувся до суду з зазначеним 
позовом до Товариства з обмеженою в і д п о в і д а л ь н і с т ю , 
обгрунтування своїх вимог посилався на те, що з 21 вересня 2011 року він перебував 
на обліку у Харківському міському центрі зайнятості. В той самий день йому надано 
направлення на працевлаштування до відповідача на посаду комірника. 22 вересня 
2011 року Ясінський І.Ф. отримав відмову у прийнятті на роботу на тій підставі, що 
його вік перевищував 30 років. Просив визнати неправомірною відмову у прийнятті 
його на роботу на посаду комірника, зобов'язати відповідача виплатити йому 
компенсацію за моральну шкоду у розмірі 11820,00 грн. та судові витрати. 

Рішенням Київського районного суду м. Харкова від 18 січня 2012 року 
позовну заяву Ясінського І.Ф. - задоволено частково; визнано неправомірною в і дмову 
відповідача у працевлаштуванні Ясінсьского І.Ф. на посаду комірника у ТОВ "Фактор-
Друк", в іншій частині вимог - відмовлено; стягнуто з відповідача судові витрати на 
користь держави в розмірі 238,20 грн. 

Не погоджуючись з рішенням суду Ясінський І.Ф. та ТОВ "Фактор-Друк" 
подали апеляційні скарги. В своїй апеляційній скарзі Ясінський І.Ф. просив рішення 
змінити в, частині відмови в задоволенні вимог щодо стягнення заробітної плати та 
зобов'язати відповідача виплати йому моральну шкоду в розмірі 2500,00 грн. При 
цьому посилався на неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для 
справи, на невідповідність висновків суду обставинам справи, на порушення норм 
матеріального та процесуального права. Вважав, що суд не надав належної оцінки 
доказам у справі, і як доводи апеляційної скарги виклав свої вимоги. В своїй 
апеляційній скарзі ТОВ "Фактор-
належної оцінки доказам у справі, не звернув увагу на. те. що працівником ТОВ 



"Фактор-Друк" помилково зазначено "обмеження за віком до 30 років"; що причиною 
відмови у прийнятті на роботу Ясінського І.Ф. була відсутність вакансії комірника у 
період з липня 2011 року по жовтень 2011 року, що належним чином відповідач 
повідомляв Харківський міський центр зайнятості про відсутність зазначеної вакансії. 

Судова колегія, заслухавши суддю-доповідача, пояснення з'явившихся осіб, 
дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної інстанції вважає за 
необхідне апеляційні скарги Ясінського І.Ф. та ТОВ "Фактор-Друк" - відхилити, 
рішення суду - залишити без змін з наступних підстав. 

Задовольняючи частково позов Ясінського І.Ф., суд першої інстанції 
обгрунтовано виходив з вимог ст. 5 -1 КЗпП України, згідно яких держава гарантує 
правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу, а також з того, 
що обмеження за віком до 30 років не являється підставою для відмови у прийнятті на 
роботу комірника. 

Судом встановлено та підтверджується матеріалами справи, що Ясінський І.Ф. 
з 21.09.2011 року по 22.09.2011 року перебував на обліку в Харківському міському 
центрі зайнятості як безробітний. Із характеристики вакантних місць ТОВ "Фактор-
Друк" від 19.09.2011 року вбачається, що станом на 19.09.2011 року у ТОВ ''Фактор-
Друк" вакансія комірника була, 22 вересня 2011 року Ясінського І.Ф. направлено до 
ТОВ "Фактор - Друк" для працевлаштування, 22 вересня 2011 року Ясінському І.Ф. 
відмовлено в прийнятті на роботу. В графі зазначення причин відмови в прийнятті на 
роботу керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор-Друк" вказано 
"обмеження за віком до 30 років". 

Посилання представника ТОВ "Фактор-Друк" на те, що вказану причину 
відмови написано помилково, а наявна причина відмови - це відсутність вакансій, про 
що підприємство заздалегідь повідомляло Харківський міський центр зайнятості, 
судовою колегією не приймаються, оскільки як вбачається з матеріалів справи вказана 
вакансія у відповідача була з березня 2011 року. Причину відмови на корінці 
направлення на працевлаштування написано та підписано начальником відділу по 
роботі з персоналом Щербак Н.В., яка не могла не знати про наявність або відсутність 
вакансій. Доказів того, що на вересень 2009 року вказаної вакансії на підприємстві не 
було і про це повідомлено Харківський міський центр зайнятості, матеріали справи не 
містять. Про це свідчить і надана представником підприємства в суді апеляційної 
інстанції копія витягу з журналу телефонограм, де зазначено, що про відсутність 
вказаної вакансії Харківський міський центр зайнятості повідомлено телефонограмою 
22.09.2011 року вже після того, як Ясінський І.Ф. отримав корінець направлення з 
відмовою 

В суді апеляційної інстанції представник Харківського міського центру 
зайнятості підтвердила, що зазначена вакансія була у відповідача з березня 2011 року. 
Наявність цієї вакансії перед тим, як Ясінського І.Ф. було направлено до ТОВ 
"Фактор-Друк", підтверджено факсом підприємства, що не суперечило п. 6 
Методичних рекомендацій щодо надання центрами зайнятості соціальних послуг 
роботодавцям щодо надання та збору інформації вакансій. 

Ухвалюючи рішення в цій частині суд першої інстанції, дослідивши матеріали 
справи повно та надавши належну оцінку доказам у справі, дійшов обгрунтованого 
висновку щодо визнання неправомірною відмову ТОВ "Фактор-Друк" у 
працевлаштуванні Ясінського І.Ф 

Погоджується судова колегія і. з висновком суду щодо відмови в зобов'язанні 
ТОВ "Фактор-Друк" виплатити Ясінському І.Ф. компенсацію за моральну шкоду у 
розмірі 11820,00 грн., яку зменшено Ясінським І.Ф. в апеляційній скарзі до 2500,00 
грн., оскільки як вбачається з матеріалів справи доказів завдання ТОВ "Фактор-Друк" 
моральної шкоди Ясінському І.Ф. матеріали справи не містять. 



В суді апеляційної інстанції Ясінський І.Ф. пояснив, що після 22.09.2011 року 
до Харківського міського центру зайнятості з метою працевлаштування він більше не 
звертався, шукав роботу самостійно. З 22.11.2011 року вік працює кур'єром ПП 
Хорунженко" тобто відмова підприємства до моральних страждань Ясінського І.Ф., 
втрати нормальних життєвих зв'язків не призвела і додаткових зусиль для організації 
життя від нього не вимагала. 

Що стосується вимог, викладених в апеляційній скарзі, а саме стягнення з ТОВ 
"Фактор-Друк" заробітної плати, судова колегія виходить з наступного. 

Відповідно до ч. 1 ст. 303 ЦПК Україні під час розгляду справи в апеляційному 
порядку апеляційний суд перевіряє законність і обгрунтованість рішення суду першої 
інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої 
інстанції. 

Як вбачається з позову Ясінського І.Ф., матеріалів справи, вказані вимоги 
Ясінським І.Ф. не заявлялися, предметом розгляду в суді першої інстанції не були, 
тому в суді апеляційної інстанції розглядатися не можуть. 

Питання про судові витрати вирішено судом першої інстанції відповідно до 
вимог ч. 2 ст. 88 ЦПК України. 

Виходячи з наведеного, судова колегія вважає, що рішення суду є законним та 
обгрунтованим, постановлено з додержанням вимог матеріального та процесуального 
права і підстав для його скасування або зміни немає. Доводи апеляційної скарги 
висновків суду не спростовують. 

Керуючись ст. ст. 303,304, п.1 ч.І.ст. 307, ст. ст. 308, 313, п.1 ч.1 ст.314, ст. ст. 
315, 317, 319 ЦПК України, судова колегія, -

у х в а л и л а : 

Апеляційні скарги Ясінського Ігоря Федоровича та Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Фактор-Друк" - відхилити. 

залишити без змін. 

Ухвала апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення, 
але може бути оскаржена 
спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 
20 днів з дня набрання законної сили. 

Головуючий суддя: 

Судді: 


