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ЗНОВУ БАГАТО 
ЛІТЕР

Найважливіше про трудовий контракт  
та колективний договір

Часто, коли бачимо перед собою великий текст договору, поспішаємо і не звертаємо 
уваги на деталі. Але, як кажуть, найважливіше написано мілким шрифтом. Не поспі-
шайте ставити підпис, як тільки побачите документ на столі — це саме той випадок, 
коли квапитися вкрай не можна.

Перед тим, як підписувати індивідуальний трудовий контракт, переконайтеся, що:

Крюїнг повинен дати роз’яснення всіх незрозумілих вам деталей, на 
ваш запит. Взявши копію трудового контракту (Seafarers’ Employment 
Agreement)/колективного договору (Collective Bargaining Agreement) 
у крюїнгу для вивчення, ви завжди можете показати його працівникам 
Профспілки ( зв’яжіться з нами через соціальні мережі, електронну 
пошту або по телефону).

Якщо в контракті є посилання на колективний договір (або об’ємний 
документ, наприклад, правила працевлаштування), ви також обов’яз-
ково повинні з ним ознайомитися. Копія цього документа обов’язково 
має перебувати у крюїнгу та бути надана моряку для ознайомлення на 
його запит.

ВИ УВАЖНО ВИВЧИЛИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ВИ УВАЖНО ВИВЧИЛИ ТЕКСТ КОНТРАКТУ, 
ЗРОЗУМІЛИ КОЖЕН ЙОГО ПУНКТ



I M P O R T A N T

Чи буде Вам цікаво дізнатися 
детальніше про важливі 
складові трудового контракту? 
З якими “хитрощами” у 
тексті Ви стикалися під час 
підписання?   
Чекаємо на Ваш фідбек! 

Ми завжди раді відповісти на ваші питання, проконсультувати, почути 
ваші пропозиції, адже кожна ваша думка для нас – IMPORTANT!

Детально прочитаний та ретельно перевірений трудовий контракт — запорука позитивної 
юридичної складової Вашого рейсу, а також письмова гарантія забезпечення Ваших прав 
під час робочої подорожі.

Тривалість трудового контракту
Зарплата та її складові
Обов’язкові складові заробітної плати у трудовому контракті: ба-
зова ставка (Basic Rate), ставка понаднормових (Overtime Rate), 
відпускні (Leave Pay), загальна сума (Total).
Дані судновласника, його юридична адреса
Соціальні гарантії у разі травми, хвороби

У ТРУДОВОМУ КОНТРАКТІ ТА КОЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРІ, 
ЗОКРЕМА, ОБОВ’ЯЗКОВО МАЮТЬ БУТИ ЗАЗНАЧЕНІ ТАКІ ДАНІ:

@mtwtu_itf_ukraine
https://t.me/MTWTU
www.facebook.com/MTWTU
0482 42 99 02
claim@mtwtu.org.ua

https://www.instagram.com/mtwtu_itf_ukraine/
https://ru-ru.facebook.com/MTWTU/

