Зразок заяви
До _____________________ районного суду
м. ______________________
Позивач:

(П.І.Б.)
адреса:___________________________
_________________________________
поштовий індекс___________________
тел.______________________________

Відповідач:

(найменування)
адреса:____________________________
__________________________________
поштовий індекс____________________
тел._______________________________

Третя особа:

(П.І.Б. керівника, особи, яка підписала
наказ про звільнення)
адреса:____________________________
__________________________________
поштовий індекс____________________
тел._______________________________

Ціна позову:______________ грн.

Заява
про збільшення позовних вимог
В п р о в а д ж е н н і ____________________ районного суду м. _______________
знаходиться справа № ________ за позовом ___________ до _______________________
(найменування юридичної особи)

(далі — відповідач) про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за
час вимушеного прогулу в сумі ______ грн.
Свої позовні вимоги, визначені в позовній заяві від "___" ___________ 20__ р.,
підтримую в повному обсязі.
Однак, відповідно до ч. 2 ст. 31 ЦПК України позивач має право протягом
усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог.
Користуючись цим правом вважаю за необхідне уточнити свої позовні вимоги.
На день розгляду справи "___" ___________ 20__ р. минуло ___ робочих днів з
дня звільнення мене з займаної посади.
Розмір середнього заробітку за час вимушеного прогулу, який відповідач
зобов’язаний сплатити на мою користь, складає _________грн. (_______грн. /
фактична заробітна плата за останні два місяці роботи / :___ днів / кількість

фактично відпрацьованих робочих днів за два останні місяці роботи / = ______ грн. /
розмір середньоденної заробітної плати / х __ днів /кількість днів вимушеного
прогулу/ = _________ грн.).
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового
збору звільняються позивачі – за подання позовів про стягнення заробітної плати,
поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових
правовідносин.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 2 ст. 235 КЗпП України,
керуючись ст.ст. 3, 15, ч. 2 ст. 31 ЦПК України,

2.

ПРОШУ:
1. Прийняти до розгляду заяву про збільшення позовних вимог.
Стягнути з _________________________ на мою користь середній заробіток
(найменування юридичної особи)

за весь час вимушеного прогулу в сумі ________ грн.
Додаток:
1.Копія заяви.
"___" ___________ 20__ р.

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

