
Інформація про умови працевлаштування у 
галузі будівництва доріг та споруд на 2019 р.

Цей інформаційний буклет звертається у першу чергу до робітників, 
зайнятих у галузі профілактичного обслуговування доріг, залізниць 

та споруд у Швеції.
Підприємство, де Ви працюєте, має договір із профспілковою 

організацією Сєко (Seko) про умови працевлаштування у 
Вашому випадку. Ми спробуємо нижче опис ати найваж-

ливіші правила.

UKRAINSKA



Трудова угода
Існує декілька можливостей працевлаштування на підприємстві:
n	 Постійна зайнятість є основною формою зайнятості. Ця форма зайнятості озна-

чає, що Ви прийняті на постійну роботу. Ваше працевлаштування триває, поки 
Ви самі або Ваш роботодавець не припинить плацевлаштування. Якщо ініціа-
тором припинення працевлаштування виступаєте Ви як працівник, Ви мусите 
повідомити Вашого роботодавеця про припинення працевлаштування за один 
місяць до того, як Ви припиняєте роботу. Якщо ініціатором припинення пра-
цевлаштування виступає Ваш роботодавець, то термін повідомлення про при-
пинення працевлаштування становить не менше одного місяця. Якщо Ви пра-
цювали на цього роботодавця довше двох років, то термін повідомлення про 
припинення працевлаштування подовжується.

n	 Загальна тимчасова зайнятість означає, що Ви працевлаштовані до певної дати. 
Ця форма працевлаштування повинна бути підтверджена за допомогою пись-
мового договору між підприємством та робітником.

n	 Сезонне працевлаштування означає, що працевлаштування продовжується на 
протязі певного сезону (періоду). Ця форма працевлаштування повинна бути 
підтверджена за допомогою письмового договору між підприємством та робіт-
ником.

n	 Працевлаштування на умовах випробовувального терміну означає, що робіт-
ник працевлаштований так, що і сам робітник, і його роботодавець можуть 
випробувати, чи вони задоволені один одним. Працевлаштування на умовах 
випробовувального терміну не може тривати довше шести місяців. Якщо пра-
цевлаштування продовжується після закінчення цих шести місяців, то праців-
ник автоматично приймається на постійну роботу. Робітник може сам у будь-
який момент припинити своє працевлаштування на умовах випробовуваль-
ного терміну.



Заробітна плата
У Швеційї нема законів, котрі визначають найменшу можливу заробітну плату. 
Роботодавці та профспілкові організації у колективному договорі домовляються 
про діючі умови. Заробітна плата кваліфікованих робітників у галузі будівництва 
доріг та споруд має згідно договору становити не менше 163,50 крон на годину, 
або 28 444 крон на місяць. Це, згідно договору, є мінімальною заробітною платою, 
але Ви, звісно, можете одержувати більшу заробітну плату.

Існує дві різні форми нарахування заробітної плати для робітників:
n	 Місячна заробітна плата означає, що Ви отримуєте постійну заробітну плату 

щомісяця. Якщо Ви працюєте у позаурочні години або понаднормово, Ви маєте 
право на доплату. Для робітників, котрі одержують місячну зарплату, перера-
хування у погодинну заробітну плату робиться так: розмір місячної заробітної 
плати ділиться на 174.

n	 Погодинна заробітна плата означає, що розмір Вашої заробітної плати залежить 
від кількості годин на місяць, на протязі котрих Ви працювали. На протязі тижня 
без додаткових вихідних днів Ви одержуєте зарплату за 40 годин роботи у зви-
чайний робочий час. Ви маєте також право на заробітну плату за вільний свят-
ковий день, якщо він випадає на день з понеділка по п’ятницю, наприклад свято 
середини літа (midsommarafton), котре завжди випадає на п’ятницю. У таких 
випадках, Вам мають виплатити зарплату у розмірі вісім годин *163,50 крон.

Понаднормова робота означає, що Ви на протязі звичайного робочого часу пра-
цюєте більше звичайних восьми годин на день. Ви не зобов’язані працювати 
понаднормово –тобто Ви можете від цього відмовитись. Якщо Ви працюєте 
понаднормово, Ви маєте право на доплату за це. З понеділка до 19:00 у п’ятницю 
доплата за понаднормову роботу становить 64 відсотків додаткової оплати за 
кожну годину, котру Ви працювали понаднормово. У вихідні ця додаткова доплата 
становить 126 відсотків. У цьому випадку від понаднормової роботи відмовитись 
не можна; відповідні умови вказані у договорі. Понаднормова робота може бути 
переведена у оплачувану відпустку.

Робота у позаурочні години оплачується додатково до зарплати у наступному 
розмірі:
n	 Понеділок-четвер 05:00-06:00 та 17:30-22:00, а також п’ятниця 17:30-19:00, 29 

відсотків додатково.
n	 Понеділок-четвер, з 22:00 до 05:00 наступного дня, 63 відсотків додатково.
n	 З вечіра п’ятниці 19:00 до 05:00 у понеділок, 113 відсотків додатково.
n	 З після закінчення звичайного робочого дня у день перед вихідним до 05:00 

наступного робочого дня, 113 відсотків додатково.

У всіх доповнень включати компенсацію за відпустку.



Якщо Ви захворіли, треба обов’язково повідомити про це роботодавця. Ваш робо-
тодавець мусить виплачувати Вам лікарняні, якщо Ви через хворобу не можете 
працювати. У перший день хвороби ви не одержуєте ніякої компенсції. Після цього 
Ви маєте право на 80 відсотків Вашої заробітної плати з другого до чотирнадця-
того, включно, днів Вашої хвороби. Якщо Ви хворієте більше тижня, Ви повинні 
мати довідку від лікаря. Якщо Ваша хвороба триває довше двох тижнів, Вашому 
роботодавцю треба зробити відповідну заяву до Каси соціального страхування.

Усі робітники мають одержати розрахункову відомість (lönespecifikation), коли 
вони одержують заробітну плату. У ній мусять бути вказані усі доплати, відшко-
дування та податкові пільгию

Відшкодування дорожніх витрат у разі використання власної машини раху-
ється від Вашого будинку до робочого місця і становить 18,50 крон за одну мілю 
(тобто 10 км). Якщо Ви їдете автобусом, поїздом чи електричкою, то за кожен робо-
чий день виплачується 1/20 від коштів за місячний проїзний квиток.

Відпустка рахується з 1 квітня до 31 березня, за цей час Ви заробляєте 25 днів 
оплачуваної відпустки. Якщо Ви одержуєте місячну заробітну плату, то у період 
відпустки Ви додатково одержуєте відпускні у розмірі 0.8 % від Вашої місячної 
зарплати за кожен день відпустки. Якщо Ви одержуєте погодинну зарплату, то 
Ваші відпускні становлять 13 % від усієї Вашої заробітної плати за цей рік.

Скорочення робочого часу: З 1 квітня 2018 р. до 31 березня 2019 р. Ви можете 
напрацювати певний час, котрий Ви можете взяти як відгул у разі необхідності. На 
сьогодняшній день це 34 години. Якщо Ви не використаєте цей час як оплачуваний 
відгул, то Ваш роботодавець мусить оплатити цей час у вигляді заробітної плати.

Зверніть увагу
n	 Не можна влаштовуватись на роботах на гірших умовах, ніж ті, що описані у 

договорі.
n	 Якщо у Вас є якісь питання стосовно Вашого працевлаштування чи заробітної 

плати, зверніться до нас у Сєко (Seko).
n	 Якщо Вас звільнили або відправили з роботи додому і не дозволили працювати, 

негайно зверніться до нас у Сєко (Seko).
n	 Якщо Ви є членом Сєко (Seko), то Ви маєте вигідні умови страхування у години 

дозвілля. Якщо Ви працюєте на підприємстві, котре має колективний договір, 
то Ви маєте страховий захист під час роботи – Залучайтесь до членів Сєко (Seko) 

– www.seko.se

Контактна інформація Сєко (Seko)
n	 Обслуговування членів Сєко (Seko) 0770-45 79 00 sekodirekt@seko.se


