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Національна гаряча лінія з 

протидії торгівлі людьми 

та консультування  

мігрантів 

 0 800 505 501 

(БЕЗКОШТОВНО зі стаціо-

нарних телефонів в Україні) 

              •527 (БЕЗКОШТОВНО з 

мобільних телефонів в Україні) 

До кого звернутись? 
В Україні допомогу потерпілим від 

торгівлі людьми можуть надавати: 

- соціальні служби (Центри зайня-

тості, Центри соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, відділи у спра-

вах сім'ї та молоді); 

- правоохоронні органи та судочин-

ство; 

- сільські, селищні та міські ради; 

- органи освіти та охорони здоров'я; 

- недержавні громадські організації 

та інші. 

Вербування 

Перевезення 

Передача або прийом людей 

Продаж: сплата або отримання 

Використання погрози чи сили, 

обман, примусу, зловживання 

владою  

Експлуатація 



 Торгівля людьми – це здійснення незаконної угоди,  об'єктом якої є людина,  а  так  само  
вербування,  переміщення,  переховування, передача  або  одержання людини,  вчинені з 
метою експлуатації,  у тому  числі  сексуальної, з  використанням  обману,   шахрайства, 
шантажу,  уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування 
насильства,  з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності 
від  іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином.   

ст. 1 ЗУ «Про протидію торгівлі 

людьми» 

 тяжка праця проти своєї волі, 

незадовільні побутові умови  
 життя в атмосфері страху та 

знущання, правова незахи-
щеність  

 неможливість приймати само-

стійні рішення 
  обмеженість свободи пересування 

та спілкування або повна ізоляція  

 ризик депортації або ув'язнення 
 фізичні,  психічні розлади  

 висока вірогідність травматизму 
(навіть інвалідність та смерть) 

 небезпечні хвороби (в т.ч. статеві 

захворювання, ВІЛ/СНІД, туберку-
льоз)  

 відсутність доступу до медичного 
обслуговування, 

 асоціалізація, особистісна та про-

фесійна деградація  
 втрата  сім‘ї 
 стигматизація у разі повернення 

додому  
 переоцінка цінностей 

 та інші проблеми фізичного, 
медичного і соціального характеру 

Наслідки для постраждалого  

Форми торгівлі людьми  

 торгівля людьми з метою тру-
дової експлуатації (примусова 
праця) 

 торгівля людьми з метою сексу-
альної експлуатації 

 торгівля людьми з метою викори-
стання у жебракуванні 

 торгівля людьми з метою вилу-

чення органів 
 торгівля людьми з метою викори-

стання в збройних конфліктах 
 торгівля людьми з метою втяг-

нення у злочинну діяльність 
 проведення дослідів над люди-

ною без її згоди 
 примусова вагітність 
 усиновлення/удочеріння з метою 

наживи 
 рабство або звичаї, подібні до 

рабства 

Як не стати жертвою 

торгівлі людьми ? 

  Уникайте спокусливих пропо-

зицій випадкових або знайомих 
людей про роботу, навчання чи 
шлюб за кордоном, ні в якому разі 

не довіряйте нікому свої докумен-
ти. 

  Як правило , пропозиції швид-
кого , легкого і великого заробітку 

не відповідають дійсності. Треба 
мислити реально. 

  Поцікавтеся , чи легальна діяль-
ність фірм, що запрошують вас за 
кордон і  посередників, що 

співпрацюють з ними на місці ( ту-
ристичних , шлюбних , з пра-
цевлаштування та з організації 

навчання) . Знайдіть в інтернеті 
адресу запрошуючої фірми . 

  Не беріть гроші в борг у сумнів-
них , малознайомих приватних 
осіб. Відразу обумовлюйте умови 

надання та повернення боргу. 


