
   У суд Бераставіцкага раѐна 

 

Ісцец:            Шыдлеўскі Анатоль Анатолевіч,  

   28.09.1981 года нараджэння,  

пражывае: д.Лишки, д.3, Бераставіцкі 

раѐн, часова не працую, (асабісты нумар 

пашпарта, кім і калі выдадзены) 

тэл. дом  0-00-00,   МТС 8 (029) 0000000    

              Адказчык:        ДРБУ №26  г. п.Бераставіца 

   тэл. 0-00-00 

 

Іскавая заява 

аб аднаўленні на працы і аплаце за час вымушанага прагулу 

 

Я працаваў слесарам VI (шостага) разраду ў ДРБУ №26 з 10 красавіка 

2008 года. 

 Загадам №3-к ад 08.01.2017 года я быў звольнены з работы згодна п. 5 

арт.42 Грамадзянского кодэкса Рэспублікі Беларусь за прагул.  

Звальненне лічу незаконных, бо ў гэты дзень маѐ з'яўленне на рабоце да 

13.00 гадзін (рабочы дзень пачынаецца з 8.00 гадзін) выклікана адсутнасцю 

магчымасці дабрацца ў г. п.Бераставіцу. Рэйсавы аўтобус у гэты дзень не 

выязджаў на лінію, мой аўтамабіль быў няспраўны. Паведаміць аб гэтых 

падзеях я не мог, бо ў выніку моцнага марозу была пашкоджана тэлефонная 

лінія, а мабільная сувязь у нашай вѐсцы не функцыянуе. 

Падставай загада аб маім звальненні паслужыла дакладная запіска 

механіка Іванава И.И. аб маім адсутнасці на рабочым месцы, напісаная ім да 

майго прыезду на работу. У той дзень я з ім не сустракаўся.  Прабыў я на 

рабоце да 20.00 (рабочы дзень да 17.00 гадзін) у сувязі з неабходнасцю 

адрамантаваць аўтатэхніку, якая выкарыстоўваецца пры ачыстцы ад снегу 

аўтадарог. Ніхто не патрабаваў ад мяне напісаць тлумачальнай наконт майго 

адсутнасці на рабочым месцы. 

З загадам аб маім звальненні за прагул 08.01.2010 года я быў 

азнаѐмлены  09.01.2010 года, калі мне і выдалі працоўную кніжку. 

З 09.01.2017 года я не працую. 

У адпаведнасці з арт.арт. 241, 242, 243, 244 Працоўнага кодэкса 

Рэспублікі Беларусь і кіруючыся арт.6 Грамадзянскага працэсуальнага 

кодэкса Рэспублікі Беларусь,     

Прашу: 

1. Вярнуць мяне на працы слесарам VI (шостага) разраду ў ДРБУ №26. 

2. Спагнаць з ДРБУ №26 у маю карысць сярэдні заробак за час 

вымушанага прагулу з 08.01.2010 года па дзень адсутнасці на рабоце. 

3. Выклікаць у суд у якасці сведак: 

-- Сідорыка Дзмітрый Анатолевіча, які пражывае: г.п.Бераставіца, вул. 

Першамайская, 101 

-- Ісакаву Зінаіду Андрэеўну, якая пражывае: д. Лішкі, 25 Бераставіцкі раѐна 



 

 

           Дадатак: 

1. Копія іскавай заявы; 

2. Копія загада аб прыѐме на работу; 

3. Копія загада аб звальненні; 

4. даведка аб памеры заработнай платы за апошнія два каляндарных 

месяца работы; 

5. даведкі з аўтапарка, СТО. 

 

Дата     подпіс                             А.А.Шыдлеўскі 


