
П А М `Я Т К А 
 

Органи місцевого самоврядування беруть участь у 

здійсненні заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми  
(ч. 2 ст. 5 Закону України "Про протидію торгівлі людьми") 

 

Як виявити особу, що постраждала від торгівлі людьми? 
 

Прямі ознаки (індикатори), що вказують на ситуацію торгівлі людьми: 
 

Стосовно людини було здійснено яку-небудь з таких ДІЙ: 

- її вербували 

- її переміщали 

- її приховували 

- її продавали іншій особі. 
  

До людини застосовувалися будь-які з перелічених                            

СПОСОБІВ ВПЛИВУ:  
погрози, фізичне або психологічне насильство, обман, шантаж, викрадення, 

шахрайство, використання уразливого стану, зловживання владою, залучення у 

боргову кабалу, маніпулювання, обмеження свободи пересування, вилучення 

документів тощо.  
 

Мета -  ЕКСПЛУАТАЦІЯ людини, у будь-якому її виді: 

- трудова експлуатація 

- сексуальна експлуатація або використання у порнобізнесі 

- вилучення органів або використання у дослідах 

- використання в озброєних конфліктах або  в злочинній діяльності 

- жебрацтво 

- примусове сурогатне материнство 

- примусовий шлюб 

- незаконне усиновлення з метою наживи  

 

Непрямі ознаки (індикатори), що вказують на ситуацію торгівлі людьми: 

- психологічний стан (заляканість, злість, ворожість, агресія, гнів, шок, 

провали в пам`яті, емоційна нестабільність, притупленість емоцій, психічна 

неврівноваженість, надмірне відчуття провини, низька самооцінка, депресія, 

схильність до суїциду); 

- особливості поведінки (зухвалість, демонстративність,"вибухова" реакція, 

невмотивована пильність, небажання відповідати на питання, оборонна 

позиція, надмірна підозрілість, надання помилкової, суперечливої 

інформації); 

-  фізичний стан (травми,  психосоматичні розлади: постійний головний 

біль, біль в спині, тремтіння кінцівок та ін.; алкогольна, наркотична 

залежність тощо); 

- інші (факт недавнього перебування за кордоном, відсутність документів, 

негативні характеристики місця перебування і умов праці). 

  



 

Людина, що постраждала від торгівлі людьми, має право на 

отримання СТАТУСУ ОСОБИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВІД 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ. 

 
СТАТУС дає право на безкоштовне отримання:  

- психологічної, медичної, правової, соціальної допомоги, допомоги у 

працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку; 

- тимчасовий притулок (за потреби); 

- одноразову матеріальну допомогу у розмірі 3-х прожиткових мінімумів 

для відповідної категорії осіб.  

З 1.05.2017р. розмір допомоги становить:  

- для працездатної особи - 5052,00 грн.; 

- для непрацездатної особи - 3936,00 грн.; 

- для дитини віком до 6 років - 4278,00  грн.; 

- для дитини віком від 6 до 18 років - 5331,00 грн. 

 

Для ОТРИМАНННЯ СТАТУСУ необхідно звертатися до відповідальної 

особи управління соціального захисту населення найближчої місцевої державної 

адміністрації за місцем проживання/перебування.  

 
Телефон відповідальної особи Департаменту соціального захисту 

населення Харківської обласної державної адміністрації  

 

(057) 705-26-42  
 

Телефони "гарячої лінії"  

з питань міграції та протидії торгівлі людьми 

 

             0 800 505 501                                     527 
         (зі стаціонарних телефонів)                                    (з мобільного) 

 

Основні нормативно-законодавчі акти, які регламентують питання 

протидії торгівлі людьми: 

 
- Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20.09.2011 № 3739-VI; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 660                             

"Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги 

особам, які постраждали від торгівлі людьми" ; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 417                            

"Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми" ; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 783                              

"Про затвердження Порядку взаємодії суб`єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми" . 


