
I M P O R T A N T

ЩЕ КРОК — 
І НА БОРТ

Останні нюанси перед 
відправленням на судно
Ви обрали компетентний крюїнг, ретельно перевірили інформацію про судно, вивчили 
кожну літеру Вашого трудового контракту і вже повністю напоготові з валізами чекаєте на 
рейс. Щоб подорож була спокійною, моряку не завадить виконати ще декілька “ритуалів”.

Перед від’їздом на судно:

ОТРИМАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ОРИГІНАЛ ТРУДОВОГО 
КОНТРАКТУ, ПІДПИСАНОГО ОБОМА СТОРОНАМИ

ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЛИШТЕ КОПІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ, NEXT 
OF KIN NOMINATION FORM ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ СВОЇЙ СІМ’Ї

Відповідно до вимог MLC 2006 моряк повинен отримати на руки підписа-
ний екземпляр індивідуального контракту (Standard A2.1).

Ваша сім’я завжди повинна знати, в якій компанії ви працюєте і на якому судні.

ЗАЛИШІТЬ СІМ’Ї КОНТАКТИ ПРОФСПІЛКИ
Якщо з будь-яких причин ви не матимете можливості звернутися за до-
помогою самостійно, ваша сім’я зможе зробити це за вас. Переконайтеся, 
що вони знають, куди звертатися.

ПЕРЕВІРТЕ, ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ СУДНО
Співвіднесіть місце вашої передбачуваної посадки на судно та його ре-
альне місцезнаходження, використовуючи www.marinetraffic.com.
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ЗАВАНТАЖТЕ ДОДАТОК ITF SEAFARERS НА СВІЙ СМАРТФОН
Додаток ITF Seafarers дозволить вам легко знайти контакти будь-якого 
ITF інспектора світу. Він доступний для безкоштовного завантаження в 
AppStore та PlayMarket.

ВІЗЬМІТЬ ІЗ СОБОЮ ЧЛЕНСЬКИЙ КВИТОК ПРМТУ
Щоб гарантовано отримати допомогу будь-якого ITF інспектора світу, вам 
необхідно перебувати на обліку у профспілці – членській організації ITF 
у вашій країні. В Україні – це Профспілка робітників морського транспор-
ту України.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО РОБОТОДАВЕЦЬ  
МАЄ РЕКВІЗИТИ ВАШОГО БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ  
ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ
З метою безпеки ваших особистих коштів Профспілка рекомендує отри-
мувати більшу частину заробітної плати на рахунок у банку, не акумулю-
ючи готівку на борту судна.

Додаткова уважність 
ніколи не буде зайвою, 
адже Ви дбаєте в першу 
чергу про себе та спокій 
Вашої родини, а це вкрай 
IMPORTANT.

https://www.instagram.com/mtwtu_itf_ukraine/
https://ru-ru.facebook.com/MTWTU/

