
Зразок № 1: 
Позовної заяви про стягнення 

заборгованості із заробітної 

плати 

Печерський районний суд м. Києва 

Позивач:Власенко Оксана Артемівна, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 3098903732 

місце проживання: вул. А.Іванова, 6, кв. 100 

м. Київ 02410 

засоби зв'язку: тел. (044) 412-22-22 

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря» 

місцезнаходження: вул. Героїв Дніпра, 30 

м. Київ, 44400 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 67898739 

засоби зв'язку: тел. (044) 400-00-00 

Ціна позову: _________ грн. 

Позовна заява про стягнення заборгованості із 

заробітної плати 

28.08.2012 р. мене прийняли на роботу на посаду касира у Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Зоря», де я і працюю до цього часу. 

Починаючи з 01.10.2014 р. по 01.12.2014 р. Відповідач не виплачує мені заробітну 

плату, посилаючись на відсутність коштів. 

Всього станом на 01.12.2014 р. Відповідач заборгував мені  ___________  грн., але 

виплатити їх внаслідок відсутності грошових коштів відмовився. 

Вважаю такі дії відповідача незаконними, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 115 КЗпП 

України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, але не рідше 

двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних 

днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами. 

Згідно з пунктом першим частини першої статті 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 викладеного, відповідно до статті 21, частини першої статті 115, 

частини другої статті 233 КЗпП України, частини сьомої статті 43 Конституції України, 

керуючись частиною першою статті 3, частиною першою статті 15 ЦПК України, 

прошу: 

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Зоря» на мою користь 

нараховану, але не виплачену мені заробітну плату за період з  01.10.2014 року по 

01.12.2014 р. у розмірі _____________ грн. 

Додатки: 



1. Копія наказу про прийняття на роботу. 

2. Копія трудової книжки 

3. Витяг з колективного договору (розділ оплата праці) 

4. Розрахунок заборгованості (за необхідності) 

5. Копія позовної заяви з додатками для відповідача. 

05.01.2015 р. Власенко О.А. 
 


