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ІНФОРМАЦІЙНА ДОБІРКА 
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, 
ЗАЙНЯТИХ В 
ОВОЧІВНИЦТВІ В ПЕРІОД 
ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ У 
ҐРУНТІ  

 

(ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ФЛАМАНДСЬКОЇ СЛУЖБИ 
ЗАЙНЯТОСТІ Й ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
VDAB / ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДНІВ ПРАЦІ EURES)    

 

РОБОТА: ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ У ҐРУНТІ 

Висаджування овочів на відкритому повітрі. 

Збирання й підготовка до продажу = сортування за розміром і якістю. 

 

РЕГІОН У ФЛАНДРІЇ 

Овочі у відкритому ґрунті вирощують здебільшого в Західній Фландрії. 

Переважна більшість площ під овочами (наприклад, морквою, цвітною капустою та цибулею-пореєм) 
призначена для вирощування їх у відкритому ґрунті.  

Помідори, головковий салат і перець є найважливішими культурами, які вирощуються під склом. 

 

ВИМОГИ 

- Попередні навички або навчання не потрібні 
- Гнучкість і вмотивованість 
- Придатність до (часто) повторюваної фізичної роботи: під час збирання з ґрунту особливо 

потрібен гарний фізичний стан.  
- Точність, забезпечення якості й безпеки 
- Дотримання правил, домовленостей і робочих інструкцій 
- Командна робота 
- Робота з людьми іншого походження / з інших країн 
- Робота на відкритому повітрі або в теплиці 
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ОПИС РОБОТИ Й ПЕРІОД ЇЇ ВИКОНАННЯ (ПРОТЯГОМ РОКУ) 

 

Овоч Регіон 
вирощування 

Опис завдань Протягом року 

Цукіні Західна Фландрія Висаджування, збирання й 
підготовка до продажу  

Висаджування: 
квітень/травень  

Збирання: із червня до 
серпня/вересня 

Цвітна капуста (1-
й врожай) 

Західна Фландрія Висаджування, мульчування й 
збирання 

Висаджування: 
квітень/травень  

Мульчування: кінець травня / 
червень  

Збирання: червень/липень 

Цвітна капуста (2-
й врожай) 

Західна Фландрія Висаджування, мульчування й 
збирання 

Висаджування: 
червень/липень  

Мульчування: 
вересень/жовтень Збирання: 
з кінця вересня до кінця 
листопада 

Капуста (біло-
/червоноголова) 

Західна Фландрія Висаджування, збирання й 
підготовка до продажу  

Висаджування: травень  

Збирання: жовтень/листопад 
Підготовка до продажу: 
жовтень/листопад 

Цибуля-порей 
(літня) 

Західна Фландрія Висаджування, збирання й 
підготовка до продажу  

Висаджування: 
лютий/березень Збирання: 
липень/серпень 

Цибуля-порей 
(осіння)  

Західна Фландрія Висаджування, збирання й 
підготовка до продажу  

Висаджування: 
квітень/травень Збирання: з 
вересня до листопада 

Цибуля-порей 
(зимова) 

Західна Фландрія Висаджування, збирання й 
підготовка до продажу  

Висаджування: 
травень/червень. Збирання: з 
грудня до квітня 

Брюсельська 
капуста 

Західна Фландрія Висаджування, догляд, 

збирання й сортування 

Висаджування: травень  

 Прищипування верхівок: 
вересень/жовтень Збирання: 
листопад/грудень 

Ендівій Західна Фландрія 
та Фламандський 
Брабант 

Висаджування коренеплодів, 
збирання й підготовка до 
продажу 

Пік — у святкові дні 
(здебільшого з жовтня до 
березня) 

Спаржа Лімбург Збирання (паростків над 
ґрунтом)  

Старт: початок/середина 
квітня 

Пік — приблизно в 
травні/червні 
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УМОВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ      

- Інформація стосується працевлаштування як сезонного працівника. 
- У 2022 р. дозволено 100 робочих днів. 
- Йдеться про поденні контракти. 
- Мінімальна погодинна заробітна плата в 2022 р. становить: 9,69 євро на годину, без 

вирахувань 
- Дуже важливо ретельно дотримуватися виробничих інструкцій! 

Заробітна плата розраховується за місяць. Податкове відрахування становить 18,725 %. Після цього 
більше не доведеться сплачувати податки.      

Як сезонний працівник ви отримуватимете копію розрахунку заробітної плати (щомісяця).       

Примітка: якщо ви отримали в Бельгії понад 70 % свого загального професійного доходу 
(отриманого в Бельгії та в своїй країні), у ваших інтересах наступного року подати податкову 
декларацію в Бельгії. Після цього вам повернуть частину податків.     

- Якщо було відпрацьовано більше 50 днів, премія в розмірі 190 євро нараховується наприкінці 
року й виплачується наступного року Гарантійно-соціальним фондом садівництва.  Ця премія за 
сезон виплачується наступного року. Надайте свою адресу у своїй країні. 

- Якщо в одного роботодавця було відпрацьовано більше 30 днів, Гарантійно-соціальний фонд 
садівництва виплачує премію за лояльність в розмірі 0,5 євро на день. Ця премія за сезон 
виплачується наступного року. Надайте свою адресу у своїй країні.  

 

РОБОЧИЙ ЧАС  

Робочий час у садівництві зазвичай становить 38 годин на тиждень.  

Сезонні працівники працюють за поденними контрактами. 

Упродовж сезону можна працювати більше: до 11 годин на день і до 50 годин на тиждень. 

Усі відпрацьовані години оплачуються звичайною погодинною оплатою. 

 

ФОРМУЛЯР НЕРЕГУЛЯРНОЇ РОБОТИ   

Для сезонних працівників існує формуляр нерегулярної роботи, в якому  

відмічають дні сезонної роботи. Сезонний працівник може зберігати цю форму протягом сезону. 

 

ЖИТЛО  

У багатьох випадках роботодавець надає житло. Житло має відповідати певним стандартам (площа, 
опалення, санітарні зручності тощо). 

Роботодавець може стягувати місячну орендну плату за користування житлом.  

Відповідні домовленості укладаються на початку сезону.  

Орендна плата може становити від 100 до 150 євро/місяць.  

 

РЕЄСТРАЦІЯ В МУНІЦИПАЛІТЕТІ  

Ви повинні бути зареєстровані як сезонні працівники в муніципалітеті, де ви проживаєте. 
Муніципалітет видає документ про проживання. 

Ви також отримаєте державний реєстраційний номер у Бельгії.    
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ДЕКЛАРАЦІЯ ДЛЯ СЛУЖБИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Про статки звітують щоквартально службі соціального страхування в Бельгії. 

    

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Інформацію про охорону здоров’я в Бельгії можна знайти на вебсайті: www.cm.be, www.kcgs.be, 
www.vdab.be, … 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОВОЧІВНИЦТВО В БЕЛЬГІЇ  

Компанії, які займаються вирощуванням овочів у відкритому ґрунті, часто збирають кілька врожаїв на 
рік і для цього залучають сезонних працівників.    

 
ПЛОЩА, ЗАЙНЯТА В 2021 Р. 

Цукіні свіжі:    Західна Фландрія    188,56 га 

                Антверпен     60,29 га 

                Фламандський Брабант   20,43 га 

 

Цвітна капуста свіжа:   Західна Фландрія    257,60 га 

                                 Антверпен     178,93 га 

                Фламандський Брабант   25,76 га 

 

Цибуля-порей свіжа:   Західна Фландрія    1 457,53 га 

                     Антверпен     188,23 га 

                     Східна Фландрія    182,43 га 

                     Лімбург     53,84 га 

                     Фламандський Брабант   47,14 га 

 

Брюсельська капуста свіжа:   Західна Фландрія    228,56 га 

                                   Фламандський Брабант   111,82 га 

                                    Антверпен             39,63 га 

 

Ендівій свіжий:   Фламандський Брабант   38,35 га 

                          Західна Фландрія    19,83 га 

                            Антверпен    11,07 га 

 

Спаржа:      Лімбург          310,91 га 

                     Антверпен        119,09 га 

                Фламандський Брабант    28,05 га 

               Західна Фландрія    26,66 га 

                Східна Фландрія    25,06 га 

 


