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Вимога 

про виплату заборгованості заробітної плати 

 

ДАНІ ЩОДО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ, ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ, 

ТОЩО. 

ОБСТАВИНИ НЕВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СУМА ЗАБОРГОВАНОСТІ. 

Згідно зі ст.94 КЗпП України, Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як 

правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу. 

Статтею 116 КЗпП України передбачено, що При звільненні працівника виплата всіх 

сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день 

звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути 

виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги 

про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або 

уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою 

зазначених сум. 

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або 

уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк 

виплатити не оспорювану ним суму. 

Відповідно до ст.117 КЗпП України, В разі невиплати з вини власника або 

уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в 

статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, 

організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки 

по день фактичного розрахунку. 

Досі мені не повідомлено про причину несвоєчасної виплати заробітної плати. Я ж 

розраховую на ці кошти і очікую виплати. Натомість з дня виникнення заборгованості 

пройшло вже СТРОК.  

 Відповідно до ст.175 КК України, безпідставна невиплата заробітної плати, 

стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один 

місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від 

форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, - карається 

штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Згідно із ст.22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її 

цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками, зокрема, є доходи, які особа 

могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена 

вигода). Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір 

упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути 

меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право. 



Виходячи із вищевикладеного, прошу виплатити мені заборгованість по заробітній 

платі у сумі СУМА грн. з урахуванням компенсаційних виплат. Виплатити матеріальну 

шкоду у розмірі СУМА грн.  

У відповідності до ст.116 КЗпП України, прошу нарахувати мені заробітну плату на 

розрахунковий рахунок №РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК. 

Не пізніше наступного дня після отримання даної вимоги. Або надати письмову 

відповідь у такий строк у разі невиплати заробітної плати. 

 

 

Додатки:  

1. Копія паспорту 

2. Копія РНОКПП 

3. Копія довідки ВПО 

4. Копія довідки про доходи 

 

ДАТА                                                                    ПІБ 

 

 

 

 

 


