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УВАГА, КРЮЇНГ

Або що потрібно знати  
перед тим, як потрапити на борт

Сучасне працевлаштування моряків наразі важко уявити без послуг крюїнгових ком-
паній, чи не так? Але усім, хто пов’язує свою кар’єру з морем також відомо, що ця 
сфера має багато «підводних каменів». Тож як не потрапити на «гачок» і обрати 
достойний варіант? ПРМТУ інформує!

У пошуках роботи на судні під іноземним прапором обов’язково переконайтеся, що:

Обираючи агентство-посередника у працевлаштуванні, зверніть увагу на 
наявність ліцензії. Список компаній, які отримали ліцензію на посеред-
ництво у працевлаштуванні за кордоном, можна знайти у вільному до-
ступі на сайті Міністерства соціальної політики України www.msp.gov.ua.

Конвенція МОП про працю в морському судноплавстві (MLC, 2006), ра-
тифікована більш ніж 90 країнами світу, наголошує, що моряки не по-
винні платити за працевлаштування (Standard A1.4, P. 5).

Використовуйте інтернет-ресурси, морські інтернет-форуми. Вивчай-
те думки моряків, які вже користувалися послугами того чи іншого 
крюїнгу. Якщо інформації замало, або вона взагалі відсутня, виникає 
привід замислитися.

ВИ ЗІБРАЛИ ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КРЮЇНГ

ВИ НЕ ПЛАТИЛИ ЗА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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КРЮЇНГОВЕ АГЕНТСТВО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ

http://www.msp.gov.ua
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Наприклад, надання консультаційних послуг, які зобов’язують вас на-
давати іншій стороні винагороду. Подібні договори – ще один спосіб ви-
манити у моряків гроші за працевлаштування. Умови ліцензування до-
зволяють крюїнгам отримувати винагороду від моряків після укладання 
трудового контракту, проте це суперечить міжнародним нормам.

Крюїнг повинен дати відповіді на питання, що вас цікавлять: щодо 
процедури та умов найму, умов праці на борту, інформацію про  
роботодавця.

Дотримуючись цих простих правил, ви зробите перший крок, щоб знайти для себе гідне 
місце працевлаштування, при цьому не переймаючись про плачевні наслідки від дій 
недобросовісних роботодавців та посередників.

Чи дізналися Ви для 
себе щось нове?  
Досвідчені моряки, 
можливо, маєте, що 
додати? Чекаємо на Ваш 
фідбек! Приєднуйтесь до 
нас у соцмережах:

ВИ НЕ УКЛАДАЛИ СУМНІВНИХ ДОГОВОРІВ ІЗ КРЮЇНГОМ

КРЮЇНГ КОМПЕТЕНТНИЙ

Ми завжди раді відповісти на ваші питання, проконсультувати, почути 
ваші пропозиції, адже кожна ваша думка для нас – IMPORTANT!
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