
ЛЮДИНА – НЕ ТОВАР!
Цінність людського життя – не предмет торгівлі людьми!

Торгівля людьми – порушення основоположних прав і свобод 
людини і громадянина!

Якщо Ви перебували на тимчасово окупованій території:
окупаційна влада чи війська примушували Вас до виконання робіт;
Вам погрожували або застосовували фізичну силу з метою приму-
сової праці;
Вас було задіяно у військовому конфлікті.
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Якщо по відношенню до Вас, або членів Вашої родини вчиняли 
наступні дії:
забрали паспорт або інші документи;
позбавляли вільного пересування та спілкування з рідним;
пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а 
потім не заплатили обіцяних грошей;
погрожували, били, ґвалтували, знущалися над людиною або 
чинили психологічний тиск;
за допомогою фізичного чи психологічного насильства примушу-
вали виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися;
примушували відпрацьовувати неіснуючі борги;
працю людини використовували, не виплативши повністю або 
частково обіцяної заробітної плати;
людина не мала можливості за власним бажанням кинути роботу;
примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови 
роботи були значно гірші, ніж обіцяли;
попри волі людини примушували жебракувати, здійснювати 
злочинну діяльність або використовували у збройному конфлікті.
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Торгівля людьми — здійснення незаконної угоди, обʼєктом якої є людина, а так 
само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання 
людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використан-
ням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуван-
ням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового стано-
вища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до 
Кримінального кодексу України визнаються злочином.

Торгівля людьми має різні види, серед яких — примусова праця, рабство, сексу-
альна експлуатація, використання у порнобізнесі, примусова вагітність, вилу-
чення органів, проведення дослідів над людиною, використання у жебрацтві, 
втягнення в злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах, усинов-
лення (удочеріння) з метою наживи, продаж дитини.

Ви маєте право подати заявку на встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми



Особі, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми необ-
хідно звернутися до місцевої державної адміністрації та надати 
наступні документи:
Заяву.
Копію документу, що посвідчує особу.
Копію заяви особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 
людьми, до правоохоронних органів про захист своїх прав та інте-
ресів ( у разі звернення) або копію повідомлення (заяви) посадової 
особи державної адміністрації до правоохоронних органів про 
виявлений факт торгівлі людьми.
Документи та матеріали щодо наявності підстав для встановлення 
статусу (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, медичні 
висновки тощо).

Протягом трьох робочих днів з дати подання заяви відповідальна 
особа місцевої державної адміністрації проведе з Вами співбесіду 
та заповнить опитувальний лист.

Ваша історія не стане нікому відома, оскільки посадова особа, яка 
проводить співбесіду, оформляє розписку про нерозголошення 
відомостей.

Особа, якій встановлено статус, має право на забезпечення осо-
бистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:
інформації щодо своїх прав та можливостей;
медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної 
допомоги;
тимчасового притулку строком до трьох місяців;
одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому 
КМУ;
допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та про-
фесійну підготовку.

Статус надається строком до двох років та може бути подовжений 
за рішенням комісії не більше як на один рік з дати закінчення 
такого строку.
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У разі неналежного розгляду Вашої заяви про встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми або відмови у наданні 
допомоги, Ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини: 

особисто за адресою: вул.Інституська,21/8, м.Київ, 01008
електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua
або зателефонувати на гарячу лінію: 0 800 50 17 20


