
ЯК РОЗПІЗНАТИ СИТУАЦІЮ 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ? 

Дуже поширена торгівля дівчатами              

та жінками для сексуальної експлуатації, 

тяжкої роботи (насильницького 

використання в полі чи домашньому 

господарстві, догляді за психічнохворими 

чи тяжкохворими), примусового 

народження дитини чи шлюбу. 

 

Останнім часом значно зростає торгівля  

хлопцями та чоловіками  з метою 

сексуальної експлуатації. Непоодинокими   

є випадки, коли протягом дня хлопці та 

чоловіки виконують тяжку працю, а вночі 

піддаються сексуальній експлуатації. 

 

І хлопці, і дівчата можуть бути втягнуті в 

торгівлю людьми для вилучення та 

трансплантації органів або для проведення 

різних видів дослідів. 

 

Крім того, як хлопців, так і дівчат можуть 

примушувати до дій з метою використання 

у збройних конфліктах або злочинній 

діяльності. 

 

Однією із найбільш поширених форм 

торгівлі людьми, після трудової 

експлуатації та сексуального рабства є 

примусове жебракування. 

 

 

 

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – СУЧАСНЕ 

РАБСТВО 

Торгівля людьми – це неприпустиме 

порушення прав людини. 

 

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ВВАЖАЄТЬСЯ 

ОСОБЛИВО ТЯЖКИМ ЗЛОЧИНОМ                 

В УКРАЇНІ 

 

Стаття 149 Кримінального Кодексу 

України передбачає, що злочини, 

пов’язані з торгівлею людьми, 

караються позбавленням волі на строк 

від 3 до 15 років. 

 

 
 

ФОРМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: 

 

Трудова експлуатація; 

Сексуальна експлуатація, примушування 

до проституції; 

Примусове жебрацтво; 

Використання у порнобізнесі; 

Примусове стягнення у злочинну 

діяльність; 

Торгівля людьми з метою вилучення 

органів тощо. 

 
 

 

Відповідно до  ст. 1 Закону   

України «Про протидію 

торгівлі людьми» 

 

торгівля людьми - 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. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


 

ПАМ’ЯТАЙ 

 Чим більше людей буде знати, 

куди  ти йдеш або їдеш – тим краще. 

 

 Повідомляй рідним та друзям 

інформацію про те, куди ти їдеш або 

збираєшся їхати; 

 

 Не йди з незнайомими людьми; 

 

 Не спокушайся на дешеві 

подарунки чи високі гонорари; 

 

 Не пиши в Інтернеті про себе 

багато та не залишай своїх 

контактів; 

 

 Не передавай оригінали своїх 

документів іншим людям; 

 

 Май копії своїх документів із 

собою. 

 

 

За порадами, консультаціями                 

чи допомогою ти можеш звернутися:     

Бердичівський відділ поліції ГУНП в 

Житомирській області 

13300, Житомирська обл., місто Бердичів 

вул. Героїв України, 67 

Телефон: (41432) 2-11-02 

06_03@zt.npu.gov.ua 

 

Бердичівський міський центр соціальних 

служб  
13300,   м. Бердичів,   пл. Центральна  1, каб. 65, 

телефон 4-23-34  
Е-mail: berd-mcsssdm@ukr.net 

 

Бердичівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 
13300, м.Бердичів, вул. Чорновола, 9, 

Телефон: (04143) 4-14-42 

berdychiv.zhytomyr@legalaid.zt.ua 

 

Громадянської організації 

«Ла Страда – Україна» 

Телефон гарячої лінії 

0 800 500 335 

або 

386 ( з мобільного) 

Веб-сайт: la-strada.org.ua 

 

Міжнародної організації з міграції (МОМ) 

вул. Михайлівська, 8, Київ, Україна, 01001 

тел: (044) 568-50-15 

E-mail: iomkievcomm@iom.int 

 
 

 

 

 

Торгівля людьми – 

сучасний прояв рабства 

 

 

http://la-strada.org.ua/
mailto:iomkievcomm@iom.int

