
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 

з водієм 
м. Київ       "___" ___________ 200  р. 

___________________________________________________________________________________ 
(вказати найменування підприємства, установи, організації) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(надалі іменується "Товариство") в особі  ________________________________________________ 

Генерального директора  _____________________________________________________________, 
(вказати прізвище, ім'я, по батькові) 

(надалі іменується "Генеральний директор"), що діє на підставі ____________________________,  

з однієї сторони, 

та _________________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

що проживає за адресою _____________________________________________________________, 

паспорт серія _____ № ___, виданий _____________________________ "___" __________ 200_ р., 

(надалі іменується "Водій"), з іншої сторони, уклали цей Трудовий договір (надалі іменується 

"договір") про таке. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. За цим договором водій зобов'язується особистими діями і силами, за допомогою 

даного Товариством транспортного засобу виконувати перевезення вантажів, а Товариство 

зобов'язується створювати необхідні умови для роботи водія, виплачувати йому грошову 

винагороду і надавати соціально-побутові блага. 

1.2. Цей договір є трудовим договором у розумінні чинного в Україні трудового 

законодавства. На підставі цього договору виникають трудові відносини між водієм і 

Товариством, які від імені останнього реалізуються Генеральним директором (адміністрацією) 

Товариства, а в необхідних випадках також іншими працівниками Товариства. 

Терміном "сторони" у цьому договорі позначено Товариство і водія. 

1.4. Водій підпорядковується безпосередньо Генеральному директорові (службовій особі, 

що виконує його обов'язки). 

1.5. Рішення Генерального директора, (службової особи, що виконує його обов'язки), 

прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для водія. 

1.6. Діяльність водія повинна сприяти розвиткові Товариства, підвищенню результатів 

його господарської і підприємницької діяльності. 

1.7. Водій зобов'язаний забезпечити перевезення вантажів у такий спосіб, щоб не 

створювати необгрунтованих обмежень для підприємницької діяльності Товариства. 

1.8. У своїй діяльності водій керується чинним в Україні законодавством, іншими актами, 

що поширюють свою дію на Товариство. 

1.9. На період відпустки водія або його відсутності з інших причин обов'язки водія 

виконує призначена Генеральним директором особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе 

обов'язки, користується повноваженнями і правами водія. 

1.10. _________________________________________________________________________ 
(зазначити, у разі потреби, інші умови) 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВОДІЯ 
2.1. Водій здійснює перевезення вантажів згідно внутрішніх правил Товариства. 

2.2. __________________________________________________________________________ 
(зазначити, у разі потреби, інші умови) 

2.3. Водій відповідає за своєчасне виконання покладених на нього обов'язків. 

2.4. Водій зобов'язується дотримувати конфіденційності відомостей, отриманих у 

Товаристві, відомостей про розміри винагород, інших відомостей, що складають комерційну 

таємницю Товариства. 

2.5. Генеральний директор має право: 

встановлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки водія, 

передбачені законодавством і цим договором; 

встановлювати обов'язки водія, які хоча й прямо не передбачені законодавством і цим 

договором, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності водія; 

встановлювати обов'язки водія стосовно інших підрозділів, служб, службових осіб, 

працівників Товариства з метою забезпечення координації і погодженості між підрозділами, 



службами, службовими особами і працівниками. 

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ВОДІЯ 

3.1. Розмір оплати праці водія становить _____ грн. на місяць. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНЕ І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДІЯ 

4.1 Водію надається щорічна відпустка тривалістю у _______________ календарних днів із 

збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський 

рік. 

Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або 

частинами тощо) визначається Генеральним директором. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Строк дії цього договору становить __________________________________________. 

5.2. Цей договір складено у двох примірниках - по одному для кожної сторони. 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ 
Товариство: 

повне найменування ___________________________________________________________; 

місцезнаходження _____________________________________________________________; 

телефон  _____________________________________________________________________; 

поточний рахунок № ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Водій: 

місце проживання _____________________________________________________________; 

домашній телефон  ____________________________________________________________; 

робочий телефон ______________________________________________________________; 

паспорт, серія ______________ № ________________ виданий "___" ____________ ____ р. 

_____________________________________________________________________________; 
(зазначити орган, що видав паспорт) 

підстави для надання пільг з оподаткування та інших пільг __________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(зазначити відомості про кількість дітей, утриманців тощо) 

 

Генеральний директор    Водій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


