
I M P O R T A N T

ОБЕРЕЖНО: 
ШАХРАЇ!

Ви в пошуку роботи, мрієте про вдалий рейс. Зрозуміло, що 
ви шукаєте найвигідніші для себе варіанти. І саме на ваших 
прагненнях і бажаннях шахраї прагнуть заробити.

ПАМ’ЯТАЙТЕ ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО: Якщо вакансія та її умови здаються  
ЗАНАДТО привабливими, щоб бути правдою, можете бути впевнені, що це 
фейк, і вас обманюють.

Це можуть бути пропозиції, що обіцяють вам великі статки в обмін на 
невідповідні їм професійні вимоги, не вказують обов’язковою наявність 
кваліфікації чи містять інші підозрілі моменти (наприклад, “потрібні лише 
копії паспорта та інших особистих документів — і ви на борту”).

Основний тип шахрайства передбачає обіцянку роботи за хабар або оплату.
ЦІ ВИПЛАТИ МОЖУТЬ БУТИ ЗАМАСКОВАНІ ЯК:

винагорода за агентські послуги;
реєстраційний збір;
адміністративний збір;
оплата за медичне обстеження;
для оформлення візи;
на оформлення паспорта;
імміграційний збір тощо.
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СЕРЕД ІНШИХ ВИДІВ ШАХРАЙСТВА:
Перерахунок коштів безпосередньо в місцевий банк, щоб Ви могли 
приєднатися до вантажного судна;
Плата за те, щоб ваша заява на роботу або резюме було передано по-
тенційним роботодавцям, часто з гарантією, що якщо ви не отримаєте 
роботу, Вам повернуть гроші. Зазвичай Ви можете бути впевнені, що 
нічого повернуто не буде;
Веб-сайти, які запрошують вас безкоштовно опублікувати своє резюме. 
Ваші особисті дані можуть бути використані для шахрайства, особливо якщо 
до вас звернеться хтось, видаючи себе за роботодавця, і попросить наді-
слати ваш паспорт і посвідчення моряка;                                             
Небажані (несподівані) пропозиції роботи, які надходять електронною 
поштою або через соціальні мережі/повідомлення.

Будьте максимально уважні у своїх пошуках та не піддавайтесь на пропозиції, що обіця-
ють надто багато. Як відомо, сир буває тільки в мишоловці. Звертайтеся до перевіре - 
них роботодавців.

Профспілка робітників морського 
транспорту України має у своєму штаті 
єдиного інспектора ITF в Україні. Якщо 
у вас виникли будь-які питання щодо 
працевлаштування (перевірка судна, 
компанії і тд), ви без вагань можете 
звертатися до інспектора онлайн: 
https://itf.org.ua/

Додатково: www.itfshipbesure.org — 
сайт від ITF, де публікуються випадки 
шахрайства та список компаній, які 
займаються такою діяльністю. Задля 
того, щоб захистити себе від обману та 
його неприємних наслідків, Ви маєте 
можливість перевірити, чи немає 
компанії серед вказаних як шахрайських.

https://itf.org.ua/ 
http://www.itfshipbesure.org

