
З ЗАРПЛАТОЮ В КОНВЕРТІ 
– БЕЗ ВПЕВНЕНОСТІ В МАЙБУТНЬОМУ!

1. СУМУ НАЛЕЖНОГО ЩОМІСЯЧНОГО  ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКУ  

у випадку трудового каліцтва або профзахворювання, а також 

одноразової виплати допомоги (в т.ч. родині у випадку смерті працівника);

 до досягнення нею 2. ОПЛАТУ ВІДПУСТКИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ

3-річного віку (при необхідності – відпустку до 6-річного віку);

що належить вам по закону та доплату за неї;3. ЩОРІЧНУ ВІДПУСТКУ, 

у розмірі місячної зарплати в разі вашого 4. ВИХІДНУ ДОПОМОГУ 

звільнення під час скорочення штатів;

 такі як звернення до суду, аби повернути кошти, 5. ІНШІ МОЖЛИВОСТІ,

та й взагалі ви стаєте позбавлені будь-якої можливості притягнути 

вашого працедавця до відповідальності;

 заробітної плати у зв’язку з підвищенням цін;6. СУМУ ІНДЕКСАЦІЇ

 із розрахунку якої буде 7. ОФІЦІЙНУ ЩОМІСЯЧНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ,

призначатися трудова пенсія по

новому пенсійному законодавству, а при роботі без договору 

– і весь трудовий стаж;

 за невикористані дні відпустки;8. КОМПЕНСАЦІЮ

9. ДОПЛАТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

за понаднормову роботу, роботу у святкові дні та в нічний час;

Вам видають «зарплату в конверті»? Тоді маємо для вас кілька речей, які ви маєте знати. Перш за
все, погоджуючись на, так звану «чорну зарплату», ви автоматично позбавляєте себе ВСІХ ПРАВ,
передбачених трудовим законодавством. А саме: ?

Працюючи на нелегальній основі, ви не лише 

позбавляєте себе вищенаведених прав. 

Ви усвідомлено щодня наражаєте себе 

на небезпеку! 

Обирайте відповідальних працедавців, 

а не тих, хто в гонитві заприбутками 

нехтує здоров’ям та навіть життям 

власних працівників.

ЗАДЕКЛАРОВАНА ПРАЦЯ ЦЕ ОПЛАЧУВАНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТРУДОВІ 

ПРАВА І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
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