
ОБЕРЕЖНО!!!! 

 

ЖИВИЙ ТОВАР 



Що змушує українців шукати 

щастя за кордоном? 



Україна одна з 

найбільших постачальників 

«живого товару» з країн СНД 



Країни призначення "товару"
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Рабство в світі 

• 29,8 000 000 людей перебувають у 

рабстві по всьому світу 

• Тільки 1-2% жертв торгівлі людьми 

вдається врятувати ... поки 

• Приблизно 32 000 000 000 $ щорічний 

світовий дохід від работоргівлі 

• 1 з 100 000 работорговців в Європі 

відповідає перед судом 

• Кожні 30 сек ще одна людина стає 

жертвою торгівлі людьми 



Кримінальний кодекс України 

 Стаття 149.Торговля людьми або інша 

незаконна угода щодо передачі людини 

Продаж, інша оплатна передача людини, а так само 

здійснення стосовно нього будь-якої було іншої 

незаконної угоди, пов'язаної із законним чи 

незаконним переміщенням за її згодою або без згоди 

через державний кордон України для подальшої 

    продажу або іншої передачі іншій особі (особам) з 

метою сексуальної експлуатації, використання в 

порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, 

втягування в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) 

в комерційних цілях, використання в збройних 

конфліктах, експлуатації її праці, карається 

позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 



Стандартна схема: 
1. Вербування 

2. Перевезення 

3. Передача-прийом 

4. Продаж 

5. Використання погроз 

6. Боргова кабала 

7. Експлуатація 



Джерела інформації 



Групи ризику 
• Жінки від 15 до 30 років 

• Чоловіки працездатного 

віку 

• Діти 

• Похилі люди 







            від 125 000 $ 

       від 5 000 до 20 000 $ 

       від 5 000 до 55 000 $ 











ОБЕРЕЖНО !!! 
• Не вимагають знання мови. 

• Обіцяють «багато» грошей в короткі 
терміни. 

• Відкривають туристичну візу, замість 
робочої. 

• Договір на іноземній мові. 

• Просять використовувати фальшиві 
паспорти і не називати справжню 
причину поїздки на кордоні. 



Запобіжні заходи 
• Нікому не довіряйте свої документи – 

держіть їх при собі.  

• Вдома залиште близьким всю інформацію 

про себе: адреси і телефони за кордоном, 

копію контракту і закордонного паспорта, 

фото і т.д. 

• Вивчіть хоча б кілька фраз на мові тієї 

країни, в якій ви збираєтеся отримати 

роботу. 

• Запишіть телефони НПО та Посольств 

• Заздалегідь перевіряйте інформацію 



Національна гаряча лінія протидії 

торгівлі людьми 

0800 500 335 

Безкоштовно на території України 

386 

Безкоштовно для абонентів Киевстар, МТС, 

life 

http://www.mlsp.gov.ua 

«Фірми з ліцензією на право 

працевлаштування за кордоном» 

http://www.mlsp.gov.ua/

