
Норвезька профспілка працівників харчової промисловості, 
виробництва напоїв і суміжних галузей

Долучайтеся до NNN

Вагомі причини, 
щоб стати членом 

профспілки!

Україна
Ukraina



Слідкуйте за нами онлайн: nnn.no 

Facebook  facebook.com/NNNforbund 

Instagram  @nnn.forbund

Норвезька профспілка працівників харчової 
промисловості, виробництва напоїв і суміжних галузей

Ця брошура надає інформацію про NNN, розповідає, що собою являє 
ця профспілка й що означає бути її членом. Вона описує пільги, які 
отримують члени, і те, як усі ми можемо долучитися до того, щоб життя 
працівника стало ліпшим і безпечнішим. 

NNN — це спілка для людей, які працюють у харчовій промисловості. Вона 
налічує понад 28 000 членів. Разом з іншими профспілками з Норвезької 
конфедерації профспілок кількість наших членів перевищує 970 000 осіб. 
Профспілку було засновано в 1923 році. Інакше кажучи, ми маємо майже 
100-річний досвід укладання колективних договорів! Ми, фахівці з оплати 
праці й умов праці, пишаємося тим, чого досягли в цій царині. 

NNN є незалежною організацією, яка не пов’язана із жодними політичними 
партіями. Але це не означає, що у нас немає власної думки з того чи 
іншого питання. Ми беремо участь у всьому, що впливає на повсякденне 
життя наших членів, і вимагаємо, щоб політичні партії сприяли створенню 
гідних загальних умов у нашій галузі. 

Ми є профспілкою, яка намагається брати участь у публічних дебатах. 
Ми знаємо, що наші члени віддають перевагу простим словам! 

На підприємствах наші члени об’єднуються у філії з власними 
обраними представниками, які допомагають членам профспілки. 
Головний офіс профспілки розташовано в Осло.

www.nnn.no
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Життя працівників у Норвегії загалом вважається 
безпечним і гідним. Але водночас багато людей 
вважають, що щоденна праця стала складнішою 
і що їм потрібна організація, яка б їх підтримала. 

Ми подбаємо про вас на 
роботі й удома

NNN МОЖЕ ДОПОМОГТИ ВАМ У БАГАТЬОХ 
ПИТАННЯХ ЩОДО ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

• Оплата праці й шкала заробітної плати

• Охорона праці та профілактика  
 профзахворювань

• Припинення трудових відносин  
 і звільнення

• Робочий час

• Умови працевлаштування

• Реорганізація

• Підвищення кваліфікації та навчання

• Відпустки

• Пенсія / AFP (достроковий вихід на пенсію)
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Будьте розважливі, вступайте до NNN зараз! 

Безоплатна юридична допомога

ЯКЩО ВИ Є ЧЛЕНОМ NNN І ПРАЦЮЄТЕ, ТО МОЖЕТЕ 
КОРИСТУВАТИСЯ БЕЗКОШТОВНИМ 
страхуванням від судових витрат від LOfavør 

Страхування охоплює такі питання.

• Угоди про співмешкання

•  Розлучення

•  Опіка над дитиною

•  Суперечки сусідів

•  Договори купівлі-продажу тощо

Якщо страхувальник не є членом профспілки, такий страховий поліс 
коштуватиме 4440 норвезьких крон (NOK) на рік. 

Якщо у вас виникли запитання щодо страхування або ви хочете придбати 
страховий поліс, зателефонуйте в СЛУЖБУ ПІДТРИМКИ за номером 
22 99 99 99

Більш докладну інформацію про оформлення страхування подано на 
help.no або nnn.no

Ви також можете звернутися до представника профспілки за своїм  
місцем роботи.

www.nnn.no
www.help.no
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Безоплатна юридична допомога

Членство в NNN є найкращою 
гарантією для тих, хто працює в 
галузі.

Завантажте додаток для 
учасників програми 
LOFavør на сторінці
app.lofavor.no

Завантажте
додаток LOFavør Remember-what-you've-got 
(«Пам’ятайте про свої пільги») на сторінці
huskhvaduhar.no/welcome

ЧЛЕНИ NNN КОРИСТУЮТЬСЯ СТРАХУВАННЯМ НА ГАРНИХ УМОВАХ

Страхування домашнього майна, яке забезпечує програма LOfavør, 
є найкращим у Норвегії.
Воно покриває такі випадки, як пожежа, вибух і затоплення, крадіжка зі зломом 
і крадіжка велосипедів.

Базове страхування LOfavør: покриває вас, вашого чоловіка (дружину) або 
партнера, а також неодружених дітей віком до 21 року, які проживають з вами, 
у разі смерті з будь-якої причини в будь-якому місці у світі.

Страхування LOfavør від нещасних випадків у неробочий час: покриває 
смерть і невиліковну медичну інвалідність у результаті нещасного випадку 
в неробочий час. Зокрема, покриваються витрати на послуги лікарів і 
стоматологів, а також лікування та перебування в приватних відділеннях і 
клініках для постраждалих внаслідок нещасних випадків, за попередньою 
домовленістю зі страховою компанією.

Страхування від судових витрат від LOfavør: охоплює низку питань 
особистого життя, таких як угоди про співмешкання, договори купівлі-продажу, 
розлучення, опіка над дитиною та суперечки сусідів. Докладніше читайте на 
help.no.

Як член профспілки, ви не платите нічого, крім своїх членських внесків.

LOfavør — це програма пільг для членів будь-якої профспілки, 
що входить до конфедерації.

Більш докладну інформацію дивіться на Lofavor.no.

www.lofavor.no
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Переваги вашого членства
Нижче подано основні переваги членства в профспілці й 
укладання колективного договору на вашому підприємстві.

Член спілки з укладеним колективним 
договором

Член спілки без укладеного колективного 
договору

Працівник, що не є членом профспілки, 
без укладеного колективного договору

Колективне узгодження  
заробітної плати Право на внесення пропозицій і право голосу Право на внесення пропозицій 

або право голосу
Немає права внесення пропозицій 
Немає права голосу

Оплата Договірна оплата. Дивіться правильний розмір  
оплати праці на nnn.no* Не регулюється Не регулюється

Робочий час 37,5-годинний тиждень 40-годинний тиждень 40-годинний тиждень

Понаднормова оплата Мінімальна надбавка: 50 % Надбавка: 40 % Надбавка: 40 %

Надбавка за роботу в  
нічний час та у вихідні дні Передбачена договором надбавка Не регулюється Не регулюється

Надбавка за позмінну 
роботу Передбачена договором надбавка Не регулюється Не регулюється

Передбачена договором 
пенсія (AFP)

Передбачене договором право на дострокову  
пенсію з 62-річного віку

Відсутність можливості виходу 
на дострокову пенсію

Відсутність можливості виходу на 
дострокову пенсію

Скорочення штатів Безоплатна правова допомога й допомога за 
результатами оцінки, проведеної профспілкою

Безоплатна правова допомога й 
допомога за результатами оцінки, 
проведеної філією та профспілкою

Необхідність оплачувати послуги 
власного юриста

Страхування від судових 
витрат Власний юрист, самостійне подання позовів Власний юрист Немає власного юриста

Відпустки 5 тижнів, 12 % відпускних 4 тижні та 1 день; 10,2 % відпускних 4 тижні та 1 день; 10,2 % відпускних

Професійні травми Безоплатна правова допомога й допомога за 
результатами оцінки, проведеної профспілкою

Безоплатна правова допомога та 
допомога за результатами оцінки, 
проведеної спеціалістами профспілки

Немає підтримки

Навчання / освіта
Підтримка з боку освітньої фонду конфедерації, 
безкоштовні курси й конференції в профспілці та 
конфедерації

Немає підтримки: може брати безкоштовну 
участь у курсах і конференціях, які прово-
дить профспілка та конфедерація

Немає підтримки

Страйк / локаут 1100 NOK на день. Індексована ставка 1100 NOK на день. 
Індексована ставка Немає підтримки

Страхування та пільги 
для членів Включено для членів Включено для членів Немає договорів / пільг

* У вашої компанії та вашому клубі також можуть бути спеціальні місцеві договори.
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Є сенс у тому, 
щоб бути членом 

профспілки й 
працювати на 

компанію, яка має 
колективний договір 

із працівниками.

ЩО ТАКЕ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР?
Це угода між профспілкою 
і роботодавцем про оплату праці й різні види 
умов праці.

Член спілки з укладеним колективним 
договором

Член спілки без укладеного колективного 
договору

Працівник, що не є членом профспілки, 
без укладеного колективного договору

Колективне узгодження  
заробітної плати Право на внесення пропозицій і право голосу Право на внесення пропозицій 

або право голосу
Немає права внесення пропозицій 
Немає права голосу

Оплата Договірна оплата. Дивіться правильний розмір  
оплати праці на nnn.no* Не регулюється Не регулюється

Робочий час 37,5-годинний тиждень 40-годинний тиждень 40-годинний тиждень

Понаднормова оплата Мінімальна надбавка: 50 % Надбавка: 40 % Надбавка: 40 %

Надбавка за роботу в  
нічний час та у вихідні дні Передбачена договором надбавка Не регулюється Не регулюється

Надбавка за позмінну 
роботу Передбачена договором надбавка Не регулюється Не регулюється

Передбачена договором 
пенсія (AFP)

Передбачене договором право на дострокову  
пенсію з 62-річного віку

Відсутність можливості виходу 
на дострокову пенсію

Відсутність можливості виходу на 
дострокову пенсію

Скорочення штатів Безоплатна правова допомога й допомога за 
результатами оцінки, проведеної профспілкою

Безоплатна правова допомога й 
допомога за результатами оцінки, 
проведеної філією та профспілкою

Необхідність оплачувати послуги 
власного юриста

Страхування від судових 
витрат Власний юрист, самостійне подання позовів Власний юрист Немає власного юриста

Відпустки 5 тижнів, 12 % відпускних 4 тижні та 1 день; 10,2 % відпускних 4 тижні та 1 день; 10,2 % відпускних

Професійні травми Безоплатна правова допомога й допомога за 
результатами оцінки, проведеної профспілкою

Безоплатна правова допомога та 
допомога за результатами оцінки, 
проведеної спеціалістами профспілки

Немає підтримки

Навчання / освіта
Підтримка з боку освітньої фонду конфедерації, 
безкоштовні курси й конференції в профспілці та 
конфедерації

Немає підтримки: може брати безкоштовну 
участь у курсах і конференціях, які прово-
дить профспілка та конфедерація

Немає підтримки

Страйк / локаут 1100 NOK на день. Індексована ставка 1100 NOK на день. 
Індексована ставка Немає підтримки

Страхування та пільги 
для членів Включено для членів Включено для членів Немає договорів / пільг
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Ви заслуговуєте на гідну, 
справедливу й об’єктивну 
оплату праці

ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ NNN Є ЗАХИСТ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ Й УМОВ ПРАЦІ 

Якщо ви є членом профспілки, ви користуєтеся як правами, 
так і фінансовими пільгами.
Ви, як член спілки, маєте право на правильний розмір оплати* 
та щорічний перегляд місцевої оплати праці**.
Ми захищаємо права наших членів.

Ви можете знайти основний договір та інші 
договори на nnn.no 

* Залежно від колективного договору й спеціальних місцевих договорів.
** За умови, що ваша компанія має колективний договір.

Найважливішими для наших 
членів є місцеві переговори про 
заробітну плату, охорона праці й 
профілактика профзахворювань.

www.nnn.no
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Ви заслуговуєте на гідну, 
справедливу й об’єктивну 
оплату праці

У нашій компанії відбулося 
кілька скорочень штату, 
і тепер я дійсно розумію 
цінність членства в NNN.

НА РІВНІ ОКРЕМОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАЖЛИВУ РОЛЬ 
ВІДІГРАЄ ФІЛІЯ ПРОФСПІЛКИ

Структура NNN має три рівні.

• На рівні окремого підприємства філія допомагає вам під час 
 зустрічей з вашим роботодавцем
• Профспілки / секції допомагають клубам у вашому регіоні
• Профспілка допомагає всім (головний офіс в Осло)

 Філія має вибрати комітет представників трудового колективу.

 Представники трудового колективу на робочих місцях повинні  
 забезпечувати дотримання законодавства й умов договорів і 
 підтримувати продуктивну співпрацю з компанією.
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Розрахунок 
нижче доводить 

користь від 
членства в 

NNN.

 

Дохід  NOK  450 000

Профспілкові внески (1,4  %) NOK  6300

Секційні внески (0,2  %)  NOK  900

Загальна сума внесків на рік NOK  7200

Звільнена від оподаткування сума, 5800 NOK, (22 %) (2022) NOK  1276

Страхування в неробочий час  NOK           396*

Базове страхування життя та здоров’я  NOK           360*

Страхування оселі  NOK         2893**

Страхування від судових витрат від LOfavør  NOK       4440***

Загально виплат  NOK       9365

Скільки коштує членство в NNN?
Одним із найвагоміших аргументів проти вступу в профспілку вважається те, 
що це коштує занадто дорого. Розрахунок нижче доводить, що це не так.

* Для страхових полісів, що купуються індивідуально.
** Страхування домашніх господарств, максимальна сума страхових 
виплат становить 1 200 000 NOK.
*** Особи, які не членами профспілки, змушені платити за страхування 
від судових витрат 4400 NOK.

Членські внески

На що витрачаються внески?
•  Оплата днів страйку
•  Страхування
•  Гранти для членів, які хочуть отримати додаткову освіту
•  Курси для членів і представників трудових колективів 
•  Виплата заробітної платити людям, які працюють у профспілках і конфедерації.  
 Вони допомагають вам вирішувати суперечки, готують претензії та ведуть  
 переговори щодо врегулювання заробітної плати; вони борються із 
 соціальним демпінгом і злочинами у сфері трудових відносин



 
 Ім’я та прізвище: 

 Адреса: 

 Поштовий індекс / місто:

 Електронна пошта:

 Мобільний телефон:

 Національний ідентифікаційний номер: (11 цифр)

 Назва місця роботи:

 Адреса місця роботи:

  Назва рекрутингового агентства:

 Дата й місце:

 Ім’я рекрутера:

 Номер члена профспілки:

 Підпис:

 Ви є членом іншої профспілки?

 Назва профспілки:           

 Англійська 
 Польська 
 Литовська 
 Російська 
 Словацька 
 Латиська 
 Німецька 
 Румунська 
 В’єтнамська 
 Тайська 

 Урду
 Іспанська
 Українська

Я хотів (хотіла) би отримувати 
вітальні листи такими мовами 
(позначте бажане)

Зареєструйтеся на нашому сайті nnn.no 
або заповніть реєстраційну форму.
Пишіть розбірливо.

Передайте реєстраційну форму 
представнику профспілки в компанії.
 Якщо у вас немає представника, 
надішліть форму в профспілку. 

Адреса: NNN: Torggt.12, 
0181 Oslo

РЕЄСТРАЦІЯ
ЗАРАХУВАННЯ 

PREMIUM

www.nnn.no
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Наше розташування:
Норвезька профспілка працівників харчової промисловості, 
виробництва напоїв і суміжних галузей 
(The Norwegian Union of Food, Beverage and Allied Workers)
Поштова адреса: Torggata 12, 0181 Oslo 
Юридична адреса: Torggata 15, 0181 Oslo
Телефон: 23 10 29 60
Електронна пошта: firmapost@nnn.no

nnn.no

Вітаємо в NNN!
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