
  Якщо Ви постраждали від торгівлі людьми за 

кордоном або в межах України, зателефонуйте: 

 Департаменту боротьби зі злочинами, 

що пов’язані з торгівлею людьми Національної 

поліції України: (044) 374-37-85, 254-74-30. 

Громадська організація “Ла Страда-

Україна”: Національна  «гаряча лінія» з питань 

протидії торгівлі людьми 0-800-500-335 або      

116 123 (дзвінки в межах України безкоштовні);  

Представництво Міжнародної організації 

з міграції (МОМ) в Україні: м. Київ, вул. 

Михайлівська, 8, тел: (044) 568-50-15; 

  Національна поліція України: тел. 102 

(call-центр тел. 0800 50 02 02). 

  Для кожного імміграційного випадку в різних 

країнах визначено специфічні форми дозволу на 

постійне проживання, візи та інші документи. Як 

правило, оформлення документів на отримання 

дозволу на постійне проживання в певній країні 

займає більше часу, ніж отримання 

короткострокової візи, тому потрібно бути до 

цього готовим. Більш детально щодо вимог для 

отримання дозволу на постійне проживання, 

програм з імміграції можна дізнатись на сайті 

дипломатичного представництва обраної держави 

в Україні, актуальні контакти яких можна знайти 

на спеціальній сторінці Міністерства закордонних 

справ України –  http://mfa.gov.ua/ua/about-

ukraine/dip-in-ukraine/missions-list 
Актуальна інформація щодо порядку в’їзду до 

іноземних країн розміщена на сайті МЗС України 

за посиланням: http://mfa.gov.ua/ua/consular-

affairs/travel-advice/entering-foreign-

countries 

У разі відсутності в країні перебування 

закордонної дипломатичної установи України, 

громадянин України може зв’язатися особисто 

або через рідних/знайомих в Україні з відділом 

оперативної роботи Департаменту консульської 

служби МЗС за номерами телефонів:                

(044) 238-16-57, факс: (044) 238-18-24 або 

надіслати повідомлення на адресу електронної 

пошти cons_or@mfa.gov.ua з метою уточнення 
місцезнаходження української закордонної 

установи в одній із сусідніх з країною 

перебування держав, яка забезпечує надання 

співвітчизникам необхідної у таких випадках 

допомоги. 

Представництво Міжнародної 

організації з міграції (МОМ) в Україні: м. Київ, 

вул. Михайлівська, 8, тел: (044) 568-50-15 –. 
http://iom.org.ua/en/contact-us 

Веб-сайт з Програми з протидії торгівлі 

людьми (МОМ) – www.stoptrafficking.org/ 
  

 

 

 

 

 цим буклетом можна ознайомитись за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=23915&tp=1 
 

Буклет підготовлено  

Головним територіальним   

управлінням  юстиції у Чернігівській області станом 

на 22.04.2019 

   у відповідності до законодавства України 

 

 

 
 

Міністерство юстиції України 

Головне територіальне управління 

юстиції 

у Чернігівській області 

 

 

 

Плануєте постійно жити за 

кордоном?  
Подбайте про власну безпеку! 

 

 

 
 

 

 

 

м. Чернігів 

                  2019 
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Правила безпечної подорожі 
 

 Зберіть найбільш повну інформацію про 

країну запланованого виїзду. 

 Як тільки ви отримаєте дозвіл на в’їзд і 

перебування в країні вам буде потрібно встати на 

облік за місцем проживання. Це можна зробити в 

поліції, або в міграційній службі. Дані про ваш 

приїзд вносять в єдину систему, а вже потім 

видають документи, що підтверджують, що тепер 

ви є жителем цієї країни. 

 Необхідно встати на консульський облік в 

дипломатичному представництві або 

консульській установі країни, з якої ви приїхали в 

державі постійного проживання, а при їх 

відсутності – в дипломатичному представництві 

або консульській установі в іншій найближчій 

державі, головному консульському управлінні 

Міністерства закордонних справ. Актуальні 

контакти консульських установ можна знайти на 

сайті Міністерства закордонних справ України –

https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/dip-in-

ukraine/missions-list 
 Після переїзду доведеться встати також на 

податковий облік за місцем проживання, 

дізнатися про процедуру можна в податкову 

службу за місцем перебування в іноземній 

державі. 

 З’ясуйте як працює система охорони здоров’я 

в обраній вами країні і яка медична страховка вам 

буде потрібна. 

 Дізнайтеся принципи дії пенсійної системи. 

Можливо, все пенсійні платежі автоматично буде 

робити за вас ваш роботодавець, але не 

виключено, що вам самостійно доведеться 

піклуватися про свою пенсію. 

 Як тільки ви визначитеся з місцем 

проживання і зареєструєтесь там, обов’язково 

відкрийте рахунок в місцевому банку, щоб 

отримувати на нього заробітну плату / посібник і 

робити з нього всі місцеві платежі. 

 Після того, як ви проживете в країні певну 

кількість років (для кожної країни цей показник 

індивідуальний) і подасте прохання про надання 

громадянства, вам доведеться здати іспит на 

знання місцевої мови або надати сертифікат 

міжнародної системи тестування, що підтверджує 

ваш рівень володіння мовою. (IELTS, TOEFL, 

TEF, CEFR і т.д.) 

 Будьте готові до того, що вам необхідно буде 

здати екзамен з країнознавства, який практикують 

міграційні відомства розвинених країн щодо 

претендентів на громадянство. Дані іспити 

створені для того, щоб перевірити готовність 

іммігрантів інтегруватися в суспільство, тому 

питання найчастіше з області основ політичного 

устрою, історії та культури країни, географії, 

знання конституції держави перебування. 

 

Яку допомогу можуть отримати особи, 

постраждалі від торгівлі людьми? 

 

 Особи, постраждалі від торгівлі людьми, 

можуть отримати допомогу через мережу 

громадських організацій, які працюють по всій 

Україні. Зателефонувавши на Національну гарячу 

лінію з протидії торгівлі людьми та 

консультування мігрантів. 

 

 

 

За кордоном 

 
 Якщо Ви потрапили у скрутну ситуацію за 

кордоном, можете звернутися до: 

- посольств/консульських установ 

України за кордоном; 

- державних, міжнародних та 

громадських організацій, що надають допомогу 

мігрантам, які опинилися у скрутному становищі, 

і зокрема, постраждалим від торгівлі людьми; 

- місцевих правоохоронних органів; 

- організацій української діаспори; 

- інших організацій та установ 

(наприклад, релігійних). 

 Якщо Вас позбавили документів, 

консульська установа має докласти зусиль для 

встановлення Вашої особи та якнайшвидшого 

повернення до України. Наявність у Вас копії 

закордонного паспорта значно прискорить цей 

процес. 

 Більше інформації про права українців за 

кордоном можна отримати на інформаційному 

вебсайті Центрів консультування мігрантів 

www.527.org.ua 

 

В Україні 

 
   В Україні надається державна підтримка 

особам, які постраждали від торгівлі людьми, а  

саме, соціальна, медична, правова, освітня та 

матеріальна. Із заявою про необхідність такої 

допомоги слід звертатись до найближчої місцевої 

держадміністрації за місцем проживання. 

Контакти в регіонах можна знайти на вебсторінці 

Міністерства соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/timeline/?t=165&fro

m=&till=&m=17#tagpanel у розділі «Протидія 

торгівлі людьми». 

 Гаряча лінія МЗС України для громадян 

України, які опинились у надзвичайних ситуаціях 

за кордоном: (044) 238-16-57. 

Національна гаряча лінія з протидії 

торгівлі людьми та консультування мігрантів 

0-800-505-501 

безкоштовно зі стаціонарних телефонів в 

Україні 

527 

безкоштовно з мобільних телефонів в межах 

України 

527.org.ua 

електронні консультації 
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https://www.msp.gov.ua/timeline/?t=165&from=&till=&m=17#tagpanel
http://www.527.org.ua/

