
Загальні правила безпечного працевлаштування за кордоном. 

• Обов’язково переконайтесь, що Ваша робота за кордоном має законний статус. Ще до виїзду Ви 
маєте отримати дозвіл на роботу або робочу візу - робочу, а не туристичну.  
 

• Обов’язково звертайтесь до амбасадикраїни призначення особисто, особливо якщо ви звертаєтесь 

за робочою візою. 
 

• Обережно з паспортом! Ніколи нікому не віддавайте свій паспорт, окрім як працівникам посольств, 

консульських установ та прикордонних пунктів пропуску. Це Ваш ідентифікаційний документ і він 
повинен завжди бути у Вас. Якщо Ви загубили свій паспорт за кордоном або ж його відібрали у Вас 
силою, звертайтеся до посольства або консульства України у відповідній країні 
 

• Зробіть ксерокопії всіх важливих документів! Ще до виїзду зробіть ксерокопії Вашого паспорта, візи, 

страхового полісу та будь-яких інших документів,пов’язаних із поїздкою. Тримайте їх у безпечному місці 
окремо від оригіналів. Крім того, залишіть копії своїм рідним та/або друзям в Україні 

 
• Обов’язково запишіть контактну інформацію організацій,які можуть допомогти вам захиститись 

від зловживань. Цей перелік контактної інформації має включати амбасади/консульства України за 

кордоном та, якщо можливо, урядові та неурядові організації, які займаються захистом прав мігрантів у 
відповідній країні призначення. Негайно зв’яжіться зі співробітниками відповідної установи в скрутній 
ситуації. 
 

• Не виїздіть із країни, доки не отримаєте чіткої контактної інформації про місце, де Ви будете 
працювати та про безпечне й надійне місце проживання.Повідомте рідним та/або друзям про 

детальне місце свогоперебування за кордоном, а також залишіть їм детальнуінформацію про Вашого 
роботодавця. Поділіться цією інформацією щонайменше з трьома рідними та близькими людьми!  
 

• Довідайтеся, як убезпечити себе від потрапляння до тенет торгівців людьми.  
В Україні діють деякі злочинні групи, які продають людей у рабство за кордон під прикриттям обіцянок 
законного працевлаштування. Пам’ятайте, ніхто не захищений від таких небезпечних ситуацій. 
Зателефонуйте до Центрів консультування мігрантів і дізнайтеся більше, як мінімізувати ризик стати 
жертвою торгівлі людьми. 
 

• Обов’язково ознайомтесь з правами працівників та мігрантів у відповідній країні призначення; у 
більшості країн встановлені стандарти мінімального рівня оплати праці, максимальної тривалості 
робочого дня та компенсацій у випадку нещасних випадків на виробництві.  
 

• Обов’язково запитайте свого закордонного роботодавця про медичне обслуговування та 

соціальний захист, на які ви можете сподіватись. Пам’ятайте, що роботодавці мають обов’язки по 
відношенню до своїх працівників.  
 

• Обов’язково запишіть перелік умов угоди з роботодавцем щоб до виїзду чітко усвідомити свій зиск 
від працевлаштуванням за кордоном та свої обов’язки.  

Подбайте про власну безпеку заздалегідь 
Дізнайтеся про свої права під час навчання, роботи, подорожі чи життя за кордоном 

Зателефонуйте до Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування 
мігрантів: 

 

0-800-505-501 
безкоштовно зі стаціонарних телефонів в 

Україні пн-пт з 10:00 до 
21:00,сб з 10:00 до 18:00 527 безкоштовно з номерівlife:), Київстар,  

Beeline та MTS 

WWW.STOPTRAFFICKING.ORG.UA 
 

Для перевірки легальності роботи посередника з працевлаштування за кордоном звертайтеся до 
МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: 

(044) 289-50-97, щоденно з 17:00 до 18:00 


