
Чи передбачена відповідальність за цей 

злочин? 
 У Кримінальному кодексі України 

законодавець чітко визначив поняття торгівлі 

людьми. 

 

 

 
  
 З цим буклетом можна ознайомитись за 

посланням: http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&tp=1 

 
Буклет підготовлено  

Головним територіальним   

управлінням  юстиції у Чернігівській  

області станом на 02.10.2017, 

у відповідності до законодавства України 

Куди звернутись за допомогою 

особам, які постраждали від торгівлі 

людьми?  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Як підготуватися до виїзду за 

кордон 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Чернігів 

2017

 Торгівля людьми або здійснення іншої 

незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так 

само вербування, переміщення, переховування, 

передача або одержання людини, вчинені з метою 

експлуатації, з використанням обману, шантажу 

чи уразливого стану особи, що відповідно до 

 статті 149 Кримінального кодексу України 

визнаються злочином та караються позбавленням 

волі на строк від трьох до восьми років. 

 
 
  
 

 Ці самі дії, які вчинені щодо неповнолітнього 

або щодо кількох осіб, або повторно, або за 

попередньою змовою групою осіб, або службовою 

особою з використанням службового становища, або 

особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи 

іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не 

є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи 

його близьких, або з погрозою застосування такого 

насильства, - караються позбавленням волі на строк 

від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією 

майна або без такої. 

 
 

Національна поліція України 

 102 

(call – центр  0800 50 02 02) 

 Ці самі дії, які вчинені щодо малолітнього, 

або організованою групою, або поєднані з 

насильством, небезпечним для життя або здоров'я 

потерпілого чи його близьких, або з погрозою 

застосування такого насильства, або якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки, - караються 

позбавленням волі на строк від восьми до 

п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без 

такої. 

 

 

Департамент боротьби зі злочинами,  

пов'язаними з торгівлею людьми,  

Національної поліції України 

 +38(063) 195-00-58 

 +38(098) 481-03-45 

  +38(050) 023-46-78 

 

 
 

Міжнародний жіночий правозахисний  

центр «Ла Страда України» 

Національна «гаряча лінія»  

з питань протидії торгівлі людьми 

  0-800-500-225 

  (дзвінки в межах України 

безкоштовні) 

Урядовий контактний центр 

Урядова “гаряча лінія”   1545 

(дзвінки на урядову “гарячу лінію” як зі  

стаціонарних, так і з телефонів 

мобільних операторів  

(Київстар,Vodafone, МТС, life cell) - 

безкоштовні 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&tp=1


Їдете працювати за кордон ? 
 

 Вам необхідно отримати робочу візу 

(отримується тільки особисто). 

 Вам необхідно мати підписану угоду з 

іноземним роботодавцем та проконсультуватися з 

юристом. Угода має бути складена зрозумілою Вам 

мовою, а також містити інформацію про умови 

(оплату, вихідні дні, роботу у святкові дні, медичне 

страхування, термін дії договору), місце та час Вашої 

майбутньої праці. 

 Якщо контракт укладається через фірму-

посередника, перевірте наявність у фірми оригіналу 

ліцензії на працевлаштування громадян за кордоном 

та договору між фірмою та роботодавцем. 

 Поцікавтесь у Центрі зайнятості, чи є у фірми 

позитивний досвід працевлаштування українських 

громадян за кордоном. 

Поцікавтеся в посольстві країни, куди Ви 

збираєтесь їхати, про можливість подібного 

працевлаштування. 

Хочете навчатись за кордоном? 
 

Вам необхідно відкрити студентську візу. 

Вам необхідно мати інформацію про статус 

навчального закладу, в якому Ви збираєтесь 

навчатися. 

Необхідно мати офіційне запрошення 

навчального закладу. 

Необхідно володіти певним рівнем знання 

іноземної мови. 

 Необхідно ознайомитись з місцем та умовами 

проживання за кордоном. 

 Потрібно мати необхідну суму для повернення 

на батьківщину. 

Зібралися за кордон на відпочинок? 
 Переконайтесь, що туристична компанія, 

послугами якої Ви користуєтесь, є надійною. 

 Потрібно мати необхідну суму для повернення 

на батьківщину. 

При виїзді за кордон обов’язково 

необхідно: 
 Зробити щонайменше 2 копії внутрішнього та 

закордонного паспорта, трудового договору, білетів, 

страхового полісу чи запрошення на навчання. Один 

примірник копій лишити у друзів чи батьків, 

інший - взяти з собою, зберігаючи окремо від 

оригіналів документів. 

 Мати оригінал трудового договору з 

роботодавцем. 

 Записати чи запам’ятати контактну 

інформацію організацій, які можуть 

допомогти Вам у скрутній ситуації 

закордоном (посольство/консульство України 

в країні, куди Ви направляєтесь; інші 

організації, що надають підтримку мігрантам, 

церкви тощо). 

 Вивчити декілька фраз та взяти з собою 

розмовник/словник країни призначення, щоб 

Ви за потреби могли звернутися в службу 

екстреної допомоги (поліція, швидка 

допомога, пожежна служба). 

Залишити рідним телефони та адреси 

Вашого майбутнього місця перебування. 

 Зареєструватися в українському 

посольстві/консульстві в країні, де Ви 

плануєте залишатися довше, ніж три місяці. 

 У жодному разі не погоджуйтеся 

надавати фальшиві документи. 

 Дотримуватись правил візового режиму 

(термін перебування в країні). 

Ви в небезпеці коли: 

 

 

 

 
 

 

Вам пропонують виїхати за кордон в 

дуже короткі терміни 

Вам пропонують оформити всі 

документи і оплатити Ваш проїзд в 

кредит 

Вам пропонують не ділитися 

інформацією про наміри виїхати  

за кордон з рідними, щоб «пізніше їх 
приємно здивувати»  

Вам пропонують поселитися в якійсь 

квартирі на період формування групи 

до від’їзду за кордон  

Ви знаходитесь під постійним 

наглядом  

У вас відібрали (чи відчуваєте, що 

можуть відібрати) паспорт  

Вам забороняють виходити з машини 

в людних місцях  

Вам пропонують перетнути кордон за 

фальшивими документами  

Вас примушують працювати в 

рахунок боргу  

Вас ізолювали, не дозволяють  

виходити з приміщення, телефонувати, 

забороняють спілкуватися з рідними, 

друзями 

  

Вас принижують, ображають чи 

погрожують Вашій сім’ї 

 

По відношенню до Вас здійснюється 

насильство 

 


