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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: ТОВ «(назва)»
адреса:_________________________
код ЄДРПОУ ___________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
» (П.І.Б.),
Третя особа: Директор ТОВ «
адреса: ________________________
РНОК _________________________
тел.: ___________________________
e-mail: __________________________
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ПОЗОВНА ЗАЯВА
про зобов’язання видати трудову книжку
та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
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(число, місяць, рік) я, (П.І.Б. Позивача), був прийнятий на роботу до
ТОВ «(назва)» на посаду (назва) з щомісячною заробітною платою в розмірі
(розмір) грн, про що свідчить наказ № ____ від ________ року, підписаний
директором ТОВ «_____» П.І.Б._______.
На вимогу директора я надав свою трудову книжку та власноручно написав
заяву про прийом на роботу. Відповідно до вказівки директора я приступив до
роботи (дата). Оскільки за весь час роботи директор не виплачував заробітну плату,
а саме з (дата) по (дата) року я не мав коштів на утримання себе та своєї сім’ї.
У зв’язку з вищевикладеним я змушений був звернутись із заявою про
звільнення за власним бажанням і з проханням видати заробітну плату за весь
період роботи та видати трудову книжку з відповідними записами.
Однак, на даний час позасудовим шляхом вирішити дане питання
неможливо, так як Відповідач не виплачує заробітну плату за проміжок часу, який
я пропрацював на підприємстві, крім того, не видав мені мою трудову книжку.
З приводу протиправних дій Відповідача щодо невидачі мені трудової
книжки та потреби отримання трудової книжки для влаштування на іншу роботу я
______ року звернувся до прокуратури (район) району м. Києва, яка, своєю чергою,
переадресувала моє звернення до ________ державної інспекції з питань праці у
м. Києві. Територіальна державна інспекція з питань праці у м. Києві листом від
_______ року повідомила мене про неможливість вирішення спірного питання та
рекомендувала звернутися до суду за захистом порушених прав.
На підставі ст. 43 Конституції України гарантується кожному право на працю,
яке включає в себе можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно
обирає або на яку добровільно дає згоду.
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Відповідно до ст. 47 Кодексу законів про працю України (далі ‒ КЗпП
України) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення
видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним
розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 цього Кодексу. У разі звільнення
працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов’язаний
також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи.
В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. У разі
мобілізації власника ‒ фізичної особи свої обов’язки, визначені цією статтею, він
повинен виконати протягом місяця після своєї демобілізації без застосування
санкцій та штрафів.
Згідно зі ст. 48 КЗпП України трудова книжка є основним документом про
трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які
працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять
днів.
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Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок, яка
затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 301 від 27 квітня
1993 року, з послідуючими змінами: п. 4.1 ‒ власник або уповноважений ним орган
зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним
до неї записом про звільнення. При затримці трудової книжки з вини власника або
уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь
час вимушеного прогулу.
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Зазначені вимоги даної Інструкції кореспондуються з вимогами ст. 47 КЗпП
України, відповідно до якої власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в
день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку.

