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Категорія справи № 756/7595/19: Цивільні справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження;
Справи у спорах про недоговірні зобов’язання, з них; про спонукання виконати або припинити
певні дії.
Надіслано судом: 24.03.2020. Зареєстровано: 25.03.2020. Оприлюднено: 26.03.2020.
Номер судового провадження: 2/756/1306/20

11.02.2020 Справа № 756/7595/19

Унікальний.№ 756/7595/19
Провадження.№2/756/1306/20
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
(ЗАОЧНЕ)
11 лютого 2020 року Оболонський районний суд м Києва, в складі:
головуючого судді

Майбоженко А.М.,

при секретарі Одягайло Л.М.,
розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в м.
Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНГС
ТРЕВЕЛ», третя особа: Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації про визнання припиненими
трудових відносин та зобов`язання вчинити дії,
В С Т А Н О В И В:
У червні 2019 року позивач звернулася до суду з позовом про визнання припиненими трудових
відносин та зобов`язання вчинити дії.
В обґрунтування своїх вимог зазначила, що згідно Наказу № 2-К від 12.07.2017 року її було
призначено на посаду директора ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ».
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» відомості про її як директора ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» були внесені до Єдиного
державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - ЄДР)
при призначені її на відповідну посаду.
Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНГС ТРЕВЕЛ» (далі - Статут)
до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить утворення і відкликання
виконавчого органу Товариства.
Учасниками ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» є: ОСОБА_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 та
ОСОБА_3 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 .
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Учасники ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» не опікуються та не приймають участі у діяльності Товариства,
окрім директора найманих працівників немає, діяльність відповідно до Статуту не ведеться,
заробітна плата директору не нараховується та не сплачується.
Він втратив будь-яку зацікавленість у перебуванні на посаді директора ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ»,
бажає змінити сферу діяльності та місце роботи
Оскільки припинення повноважень директора належить до компетенції Загальних зборів учасників,
тому 22.04.2019 року позивач написала заяву про звільнення з посади за власним бажанням, яку
надіслала рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ»,
чим повідомила уповноважений орган ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» про намір звільнитися. Доказами
направлення заяви є опис вкладення, накладна №0100171180974.
Зазначений лист не було отримано відповідачем. Зворотнього зв`язку від учасників ТОВ «КІНГС
ТРЕВЕЛ» не отримано, що є перешкодою у звільненні позивача з посади директора за власним
бажанням. Повідомлення про повернення листа із заявою про звільнення позивач отримав 14.05.2019
року.
10.05.2019 року позивач фактично припинив повноваження Директора ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ»
відповідно до Наказу 5/К від 10.05.2019 року щодо особового складу.
Припинення повноважень позивача як Директора ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» належить до компетенції
Загальних зборів учасників ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» (пп. «в» п.6.6 Статуту ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ»).
Відповідно до статті 32 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Загальні
збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства. Відповідно до частини 3,4 цієї ж
статті повідомлення про скликання Загальних зборів учасників надсилається поштовим
відправленням з описом вкладення не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення таких
зборів.
15.05.2019 року у відповідності до пп. 6.9.3 Статуту ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» -позивачем направлено
заяву із вимогою про скликання Загальних зборів учасників на юридичну адресу (адресу
місцезнаходження юридичної особи) ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ». Доказами направлення заяви є опис
вкладення та накладна №0100108570533.
Позивачем як директором ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» було вчинено усі можливі дії для належного
повідомлення учасників ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» про скликання Загальних зборів учасників
Товариства.
Однак відповідні учасники Товариства з моменту вчинення усіх вищевказаних дій, не вчинили
жодних дій, щодо розгляду заяви позивача, щодо внесення змін до ЄДР та не з`явилися на Загальні
збори учасників товариства, про які були завчасно та належним чином повідомленні.
Разом з тим, у зв`язку з відстороненням засновників (учасників) від управління товариством, позивач
позбавлений можливості в установленому законом порядку звернутися до суб`єкта, що проводить
державну реєстрацію із заявою про зміну відомостей про керівника та заявою про виключення
відомостей про позивача, як керівника юридичної особи.
Враховуючи викладене, позивач просить суд трудові відносини з відповідачем визнати припиненими
з 10.05.2019 року у зв`язку із звільненням його з посади директора за власним бажанням на
підставі ч.1 ст. 38 КЗпП України. Зобов`язати Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації: внести зміни
до запису, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
щодо відомостей про керівника (директора) ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ», у зв`язку із зміною прізвища
директора з «ОСОБА_1» на « ОСОБА_1 » -шляхом проведення реєстраційної дії за судовим
рішенням; виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
запис про керівника (директора) ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ», ОСОБА_1 - у зв`язку із звільненям її з
посади директора з 10 трапвня 2019 року шляхом проведення реєстраційної дії за судовим рішенням.
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Представник позивача в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був
повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій позовні вимоги підтримав в
повному обсязі, просив позов задовольнити, розглядати справу за його відсутності та не
заперечували проти заочного розгляду справи.
Відповідач в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був
повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Суд вважає за можливе розглянути справу у відповідності до ст.ст.280,281 ЦПК України на
підставі наявних у справі доказів, оскільки представник позивача не заперечує проти заочного
розгляду справи, а від відповідача, який належним чином повідомлений про час і місце розгляду
справи, відомостей про причини неявки не надійшло.
Третя особа - Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації в судове засідання свого представника не
направила, про день, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, причини
неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що
підлягають задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» ОСОБА_1
призначено на посаду директора ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» що підтверджується Протоколом №3 від 11
липня 2017 (а.с. 11-12).
На виконання вказаного рішення Загальних зборів видано Наказ № 2-К від 12 липня 2017 року,
відповідно до якого ОСОБА_1 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «КІНГС
ТРЕВЕЛ» з 12 липня 2017 року (а.с 13).
19.08.2017 року позивач зареєструвала шлюб. Після реєстрації шлюбу змінено прізвище на "
ОСОБА_1 ".
У відповідності до п. 6.10. Статуту ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» виконавчим органом Товариства є
одноособовий орган - Директор який обирається (призначається) на посаду та звільняється
Загальними зборами Учасників.
Учасниками ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» є: ОСОБА_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 та
ОСОБА_3 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 .
З огляду на те, що учасники ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» не опікуються та не приймають участі у
діяльності Товариства, окрім директора найманих працівників немає, діяльність відповідно до
Статуту не ведеться, заробітна плата директору не нараховується та не сплачується.
Оскільки припинення повноважень директора належить до компетенції Загальних зборів учасників,
тому 22.04.2019 року позивач написала заяву про звільнення з посади за власним бажанням, яку
надіслала рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ»,
чим повідомила уповноважений орган ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» про намір звільнитися. Доказами
направлення заяви є опис вкладення, накладна №0100171180974.
Зазначений лист не було отримано відповідачем. Зворотнього зв`язку від учасників ТОВ «КІНГС
ТРЕВЕЛ» не отримано, що є перешкодою у звільненні позивача з посади директора за власним
бажанням. Повідомлення про повернення листа із заявою про звільнення позивач отримав 14.05.2019
року.
10.05.2019 року позивач фактично припинив повноваження Директора ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ»
відповідно до Наказу 5/К від 10.05.2019 року щодо особового складу.
Припинення повноважень позивача як Директора ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» належить до компетенції
Загальних зборів учасників ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» (пп. «в» п.6.6 Статуту ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ»).
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Відповідно до статті 32 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Загальні
збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства. Відповідно до частини 3,4 цієї ж
статті повідомлення про скликання Загальних зборів учасників надсилається поштовим
відправленням з описом вкладення не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення таких
зборів.
15.05.2019 року у відповідності до пп. 6.9.3 Статуту ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» -позивачем направлено
заяву із вимогою про скликання Загальних зборів учасників на юридичну адресу (адресу
місцезнаходження юридичної особи) ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ». Доказами направлення заяви є опис
вкладення та накладна №0100108570533.
Позивачем як директором ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» було вчинено усі можливі дії для належного
повідомлення учасників ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» про скликання Загальних зборів учасників
Товариства.
Однак відповідні учасники Товариства з моменту вчинення усіх вищевказаних дій, не вчинили
жодних дій, щодо розгляду заяви позивача, щодо внесення змін до ЄДР та не з`явилися на Загальні
збори учасників товариства, про які були завчасно та належним чином повідомленні.
Статтею 43 Конституції України визначено, що кожен має право на працю; кожен має право на
належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; право
на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
У відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» у товаристві з
обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган колегіальний (дирекція) або
одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу
можуть бути також особи, які не є учасниками Товариства.
Згідно ч. 1 ст. 99 ЦК України загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган
та встановлюють його компетенцію і склад.
За приписами ч.1-2 ст. 145 ЦК України вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є
загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий
орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльності і є
підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також
і не зі складу учасників товариства.
До виключеної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
належить, зокрема створення або відкликання виконавчого органу товариства (п.3 ч. 4 ст.145 ЦК
України).
За приписами ст. 22 КЗпП України та ст. 43 Конституції України заборонено будь-яке пряме або
непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладені, зміні та
припинені трудового договору.
Право працівника розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про
це власника або уповноваженого ним орган письмово за два тижні, передбачено ст.38 КЗпП України.
Зі змісту положень ст. 38 КЗпП України, ст. 145 ЦК України, ст.ст. 58-60, 62 Закону України «Про
господарські товариства» праву керівника товариства на звільнення за власним бажанням
кореспондує обов`язок учасників товариства провести загальні збори, розглянути заяву про
звільнення керівника товариства та створення нового виконавчого органу.
Крім того, Конституційний Суд України у рішеннях від 07.07.2004 року № 14-рп/2004, від 16.10.2007
року № 8-рп/2007 та від 29.01.2008 року № 2-рп/2008 зазначав, що визначене ст. 43 Конституції
України право на працю він розглядає як природну потребу людини своїми фізичними і розумовими
здібностями забезпечувати своє життя. Це право передбачає як можливість самостійно займатися
трудовою діяльністю, так і можливість працювати за трудовим договором чи контрактом. Свобода
праці передбачає можливість особи займатися чи не займатися працею, а якщо займатися, то вільно її
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обирати. За своєю природою право на працю є невідчужуваним і по суті означає забезпечення саме
рівних можливостей кожному для його реалізації.
Уповноважений на звільнення керівника орган відповідача проігнорував повідомлення позивача про
звільнення і не розглянув по суті його заяву про звільнення протягом передбачених законодавством
строків, не виконав покладені на нього обов`язків.
Крім того, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадянських формувань" від 15.05.2003 №755-IV (далі -Закон України № 755) у разі
зміни відомостей про керівника, у тому числі прізвища, позивач зобов`язаний звернутися до суб`єкта,
що проводить державну реєстрацію з відповідною заявою.
Відповідно до вимог ст. 15 Закону України № 755, для державної реєстрації змін відомостей про
керівника юридичної особи, уповноважена особа повинна подати письмове рішення, підписане
засновниками (учасниками).
Однак відповідні учасники Товариства з моменту вчинення усіх вищевказаних дій, не вчинили
жодних дій, щодо розгляду заяви позивача, щодо внесення змін до ЄДР та не з`явилися на Загальні
збори учасників товариства, про які були завчасно та належним чином повідомленні.
Оцінюючи зібрані докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають
задоволенню.
Наявні в матеріалах справи докази висновків суду не спростовують.
У відповідності до ст.141 ЦПК України суд присуджує з відповідача на користь позивача судові
витрати, що складаються з судового збору у розмірі 768,40 гривень.
Керуючись ст. ст. 12, 81, 141, 206, 263-265, 280-282, 354 ЦПК України, суд, В И Р І Ш И В:
Позовні вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНГС ТРЕВЕЛ», третя
особа: Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації про визнання припиненими трудових
відносин та зобов`язання вчинити дії - задовольнити.
Визнати припиненими трудові відносини ОСОБА_1 (дошлюбне прізвище ОСОБА_1 ), з Товариством
з обмеженою відповідальністю «КІНГС ТРЕВЕЛ» ідентифікаційний код юридичної особи 40223027,
місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул.Марко Вовчок, буд 14) у зв`язку із звільненням з посади
директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНГС ТРЕВЕЛ» за власним бажанням на
підставі ч.1 ст. 38 КЗпП України з 10 травня 2019 року.
Зобов`язати Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації:
- внести зміни до запису, що містить Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осібпідприємців, щодо відомостей про керівника (директора) ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» (ідентифікайний
код юридичної особи 40223027, місцезнаходження юридичної особи: 04073, м.Київ, вул.Марко
Вовчок, буд 14), у зв`язку із зміною прізвища директора з « ОСОБА_1 » на « ОСОБА_1 » - шляхом
проведення реєстраційної дії за судовим рішенням;
- виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про
керівника (директора) ТОВ «КІНГС ТРЕВЕЛ» (ідентифікайний код юридичної особи 40223027,
місцезнаходження юридичної особи: 04073, м.Київ, вул.Марко Вовчок, буд 14), у зв`язку із її
звільнення з посади директора з 10 травня 2019 року шляхом проведення реєстраційної дії за
судовим рішенням.
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Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНГС ТРЕВЕЛ» (ідентифікайний код
юридичної особи 40223027, місцезнаходження юридичної особи: 04073, м.Київ, вул.Марко Вовчок,
буд 14), на користь ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 768 (сімсот шістдесят вісм)гривень 40 копійок.
Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Запорізької області, громадянка України,
(РНОКПП: НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНГС ТРЕВЕЛ» ідентифікайний код
юридичної особи 40223027, місцезнаходження юридичної особи: 04073, м.Київ, вул.Марко Вовчок,
буд 14.
Третя особа: Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Оболонської районної в м.Києві державної адміністрації, (код ЄДРПОУ: 37371727,
місцезнаходження: 04205, м.Київ, вул. Тимошенка, 16).
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його
проголошення.
Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має
право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява
подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.
Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня складання його
повного тексту до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м.Києва.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма
учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після
повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або
прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Суддя
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