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Інформаційний	лист		
Сезонні	роботи	у	Великобританії	2021	

Seasonal	Worker	Pilot	‐	Concordia	UK	2021	

Міжнародний	 інформаційний	 центр	 є	 офіційним	 агентом	 оператора	 схеми	 сезонних	
робіт	Concordia	UK	та	має	відповідну	ліценцію	від	агенції	GLAA	

Схему	 сезонних	 робітників	 уряду	 Великобританії	 продовжено	 на	 2021	 рік.	 Термін	
розміщення	складає	3	–	6	місяців.	

Основні	роботи	–	це	вирощування	та	збір	овочів,	ягід,	фруктів	(під	поліетиленовими	
тунелями	 або	 на 	 відкритому	 полі). 	 Можливі 	 розміщення	 на	 грибних 	 фермах	
(вирощування	та	збір	шампіньйонів,	глив,	ерінгів).	

Розміщення	наявні	по	всій	території	Великобританії.	Основні	виїзди	починаються	з	
квітня	 та	 тривають	 протягом	 року.	 Наявна	 обмежена	 кількість	 місць	 на 	 зимовий	
період	 (переважно	 потрібні	 чоловіки,	 для	 робіт	 з	 натягування	 плівок	 та	 підготовки	
полів	до	сезону	вирощування).	

Дату	виїзду,	тривалість	перебування	та	тип	ферми	заявники	обирають	самостійно	
Можливе	розміщення	разом	для	невеликої	групи	друзів	або	сімейних	пар	

Вимоги	до	учасників	програми:	вік	18	–	50	років,	бажання	працювати	у	сільському	
господарстві,	 відсутність	 міграційних	 проблем	 (депортації,	 порушення	 візового	
режиму,	нелегальне	перебування	за	межами	України)	

Вартість	 програми	 складається	 тільки	 з	 візового	 збору	 до	 посольства	
Великобританії	 та	 вартості	 квитка	на	 проїзд:	 (244	фунти	 стерлінгів	 ‐	 візовий	 збір	 у	
посольстві	Великобританії,	віза	сезонного	робітника	Tier	5)	+	авіапереліт	*	(від	150	до	270	
євро	екв.,	залежить	від	кінцевого	пункту	призначення	та	дати	виїзду)	

* за	бронювання	квитків	та	пошук	оптимального	маршруту	проїзду	відповідальним	є
Міжнародний	інформаційний	центр



Робочий	день,	страхування,	оплата,	податки	

Тривалість	робочого	дня		‐	в	сезон	збирання	врожаю	можу	бути	10‐12	годин,	але	не	
менше		39	годин	на	тиждень	(може	залежати	від	погодних	умов	та	від	продуктивності	
робітника).	

Оплата	 ‐	 погодинна	 (на	 період	 тренінгу,	 тобто	 ознайомлення	 з	 роботою	 ферми.	
Тренінги	тривать	7‐12	днів)	,	потім	відрядна	(«акорд»	‐	потрібно	виконувати	норми).			
За	відрядним	типом	роботи	зазвичай	заробіток	більше,	ніж	при	погодинній	оплаті.	

Мінімальна 	 погодинна 	 оплата, 	 встановлена 	 урядом 	 Великобританії,
складає	£8.91	(британський	фунт	стерлінгів)	за	годину	*	

*‐	Англія,	Північна	Ірландія	та	Уельс:		
£	8.91	для	тих,	кому	більше	23	років;		
£	8.36		‐		21‐22	роки;		
£	6.56	для тих, кому 18‐20	років.		
Шотландія:	£	8,91	для	всіх	працівників	незалежно	від	віку	

Страхування	–	забезпечується	оператором	схеми	сезонних	робітників	Конкордією	на	
весь	 період	 розміщення	 (включено	 страхування	 відповідальності	 та	 від	 нещасного	
випадку	в	робочий	час,	термінову	медичну	допомогу)	

Проживання	‐	в	караванах	(повністю	обладнаних)	або	в	окремих	будинках	(за	типом	
гуртожитку),	 кухня	 та	 душові	 можуть	 знаходитися	 на	 території	 проживання,	 або	
безпосередньо	 у	 будинках.	 Кухонне	 приладдя,	 матраци,	 подушки	 ‐	 	 зазвичай
забезпечується	 роботодавцем.	 Вартість	 проживання	 залежатиме	 від	 ферми	 та	 типу 	
розміщення	 і	 складатиме		 до	 53	 фунтів	 на	 тиждень	 включно	 з	 послугами	 за	
водопостачання,	газ	та	електрику	

Харчування	 ‐ 	 за	 власні	 кошти	 (фермер	 організовує	 щотижневі	 поїздки	 до	
супермаркетів).	Приблизні	витрати	на	харчування	складають	від	20	до	30	фунтів	на	
тиждень	(цигарки	та	алкоголь	не	включено	до	необхідних	речей).	На	території	ферми	
є	повністю	обладнані	кухні	та	необхідне	приладдя	для	приготування	їжі.	

Податки	 та	 інші	 відрахування	 ‐	 * 	Податок	 на	 прибуток	 (Income	Tax)	 складає	 22%	
і	 стягується	 тільки	 тоді,	 коли	 сума	 загального	 заробітку	 перевищує	 	 £12	 500	
(станом	 на	 6	 квітня	 2021).	 *	 Внески	 до	 фонду	 соціального	 страхування	 (National	
Insurance	 ‐ 	NI),	які	складають	12%	від	суми	кожної	тижневої	зарплати,	що	перевищує	
£166.	(Якщо	Ви	отримали	 за	 тиждень,	 наприклад,	 £366,	 то	 суму 	 внеску	 до	 NI	
буде 	 нараховано	наступним	 чином:	 £366	 ‐	 £166	 =	 £200,	 і	 12%	 буде	 відраховано	
із	 остаточної	 суми.	 Таким	 чином	 	 сума	 тижневого	 відрахування	 до	 фонду	
національного	 страхування	буде:	£200	–	12%	і	складе	£24)	
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Контроль	 нарахувань:	 щотижня	 кожен	 працівник	 отримує	 розрахунковий	 лист.	 В	
цьому	 листі	 буде	 відображено:	 години	 роботи,	 кількість	 зібраного	 врожаю,	 перелік	
обов’язків,	 що	 виконувалися,	 суми	 відрахувань	 до	 фондів,	 податки	 та	 витрати	 на	
проживання	

!!	Після	успішного	закінчення	роботи	податки	можна	повернути	!!	Всі	інструкції	
щодо	процедури	повернення	податків	всі	учасники	отримують	перед	виїздом.	

Зміна	ферми:	Протягом	 всього	 періоду	 роботи	 заявник	має	 право	 змінити	ферму	 у	
разі,	 якщо	 умови	 проживання/роботи	 не	 відповідають	 заявленим	 в	 розміщенні.	
Інструкції	щодо	процедури	зміни	ферми	буде	надано	всім	учасникам	перед	виїздом.	

Процес		подачі	документів:	

1. Отримуєте	на	імейл	лист	з	умовами	програми	та	реєстраційною	анкетою
2. заповнюєте	 он	 –лайн	 форму	 з	 інструкціями,	 завантажуєте	 в	 неї	 необхідні

документи
3. чекаєте	подальших	інструкцій	в	спільноті	учасників	програми

(в	телеграм‐месенджері)

Я____________________________________________(ПІБ),	 ознайомлений/‐а	 	 з	 умовами	програми	
сезонних	робітників	у	Великобританії	на	2021	рік,	прочитав/‐ла	та	зрозумів/‐ла	зміст	
повністю.	

Своїм	 підписом	 підтверджую,	 що	 мене	 влаштовують	 всі	 умови	 Міжнародного	
інформаційного	центру	щодо	оформлення	моїх	документів	від	дати	подання	анкети	
до	дати	від'їзду	на	ферму	

Я	 підтверджую,	 що	 не	 сплачував	 жодних	 винагород	 та/або	 грошових	 коштів	
жодним	особам	за	участь	в	програмі	

Дата	___________________	 ПІБ_____________________________________________________________________	

Підпис	__________________	
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