
Позовна заява про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати  

подається до суду першої інстанції за вибором позивача за зареєстрованим місцем 

проживання чи перебування позивача або місцем знаходженням відповідача згідно 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

формувань, де вона реєструється. 

 

 

-------------------------------------------------

(найменування суду) 

 

Позивач:(Прізвище, ім’я, по батькові), 

адреса проживання та реєстрації: 

м. Суми, вул. _____________________, 

 буд. ___, кв. _____ 

Реєстраційний номер облікової картки  

платника податків(РНОКПП) або 

серія та  

номер паспорта____________________ 

E-mail: _________________________ 

тел. ___________________________ 

 

 

Відповідач:Публічне акціонерне 

товариство «Сумський металургійний 

завод», 

Місце знаходження: 40004, м. Суми, 

вул. ______________ 

Код ЄДРПОУ: __________ 

E-mail:__________ 

тел. ___________ 

 

Ціна позову: на стадії подання позову 

не можливо визначити 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати 
 

 

Починаючи з ___________ року по теперішній час я, (Прізвище, ім’я, по 

батькові), перебуваю у трудових відносинах з ПАТ «Сумський 

металургійний завод» (надалі – ПАТ «СМЗ») де працюю на посаді водія 

(доказ - перепустка на ПАТ «СМЗ»).  

Під час мого перебування у трудових правовідносинах з відповідачем, 

за період з_____ грудня 2019 року по ____ липня 2020 року, з боку 
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останнього була нарахована, але не виплачена мені заробітна плата, розмір 

якої я не можу вказати, оскільки на мою вимогу довідку про нараховану 

заробітну плату відповідач не надає, отже я не маю можливості надати 

суду відповідний доказ. Моя трудова книжка зберігається в ПАТ «СМЗ». 

Згідно ч. 1 ст. 115 КЗпП України, заробітна плата виплачується 

працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним 

договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним 

органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких 

органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим 

колективом), 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. 

Неодноразово я звертався до відповідача з вимогами щодо виплати 

мені заборгованості по заробітній платі, але до сьогоднішнього дня заробітна 

плата мені так і не виплачена. 

Відповідно до ч. 9 п. 3 ст. 175 ЦПК України, у зв’язку з розглядом 

справи позивачем понесені судові витрати: (вказати які) у розмірі грн. коп.  

Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи 

досудового врегулювання спору не проводилися, оскільки з боку відповідача 

відсутній будь-який намір щодо врегулювання даного спору. 

Відповідно до п.7. ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття 

заходів забезпечення доказів або позову  до подання позовної заяви не 

здійснювалось. 

Відповідно до  п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивача 

(або іншої особи) перебувають оригінали  письмових або електронних 

доказів, копії яких додано до заяви. 

У відповідності до ч. 10 п. 3 ст. 175 ЦПК України іншого позову до 

цього відповідача з тим самим предметом і з тих самих підстав нами не 

подавалось. 

Згідно з ч.2 ст. 184 ЦПК України провести розгляд справи за правилами 

спрощеного позовного провадження. 

Відповідно до ч.2 ст. 177 ЦПК України правила  цієї статті щодо 

подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з 

трудових правовідносин. 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір», позивачі у справах про 

стягнення заробітної плати та поновлення на роботі звільняються від 

сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях. 

На підставі викладеного та керуючись ст. 115 КЗпП України, частиною 

другою ст. 233 КЗпП України, Законом України «Про оплату праці», ст.ст.4, 

28, 84, 184, 274, п.2 частини першої ст. 430 ЦПК України, - 

ПРОШУ: 

 

1. В порядку підготовки до розгляду справи витребувати з Публічного 

акціонерного товариства «Сумський металургійний завод» довідку про 



нараховану мені заробітну плату ____________ (Прізвище, ім’я, по 

батькові)___________ (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків) за період з ____ грудня 2019 року по ___ липня 2020 року, наказ 

про прийняття мене на роботу посаду водія. 

2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Сумський 

металургійний завод» (код ЄДРПОУ __________) на мою 

користь_____________ (Прізвище, ім’я, по батькові) ___________ 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків) заборгованість 

по заробітній платі за період з _____ грудня 2019 року по ____ липня 2020 

року. 

3. Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення 

заробітної плати, але не більше ніж за один місяць. 

 

 

 

Додатки: 

 

1.Копія позовної заяви для відповідача; 

2.Копія перепустки на ПАТ «СМЗ»; 

3. Копія сторінок  паспорта позивача;. 

4. Копія довідки РНОКПП позивача. 

   

 

 

 

«_____» __________ 2020 року                      ________    ______________ 
                                                                               ( Підпис  Прізвище, ініціали) 

 
 


