
I M P O R T A N T

ШТОРМ ЧИ ШТИЛЬ: 
НАСТРОЇ НА СУДНІ

Про що потрібно дбати, 
поки ви знаходитеся в рейсі
Ступивши на борт, Ви стаєте головним героєм власної робочої подорожі, саме тому Ви — 
найперший, хто повинен стежити за тим, щоб Ваші права забезпечувалися в повному об-
сязі, і якщо виявилися порушення — звернутися до компетентних органів.

Перебуваючи на судні:

ПРОСТЕЖТЕ, ЩОБ РОЗРАХУНКОВІ ЛИСТИ НАДАВАЛИСЯ 
ЩОМІСЯЦЯ ТА МІСТИЛИ ВІРНУ ІНФОРМАЦІЮ

СЛІДКУЙТЕ, ЩОБ ЗАРОБІТНА ПЛАТА НАРАХОВУВАЛАСЯ 
ЩОМІСЯЧНО

Відповідно до конвенції MLC 2006, кожен моряк повинен щомісяця от-
римувати на руки екземпляр розрахункового листа (Wage Account), що 
правильно відображає всі належні йому нарахування заробітної плати та 
утримання з неї (Standard A.2.2). Підписавши розрахунковий лист, моряк 
погоджується з його змістом.

Пам’ятайте, що згідно з вимогами Конвенції MLC 2006, ви повинні от-
римувати заробітну плату в повному обсязі після закінчення кожного 
30-денного періоду або ж у зазначені в контракті терміни (наприклад, до 
15 числа кожного місяця).
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВЕЛИКИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ ІЗ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ДІЗНАЛИСЯ ПРО НЕЛЕГАЛЬНИЙ ВАНТАЖ ЧИ ПАСАЖИРІВ? 
НЕГАЙНО ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ!

Профспілка рекомендує морякам/екіпажам звертатися за допомогою вже 
тоді, коли заборгованість із заробітної плати становить 1 місяць. Якщо 
вам не платять зарплату довше місяця, не відтягуйте звернення до ком-
петентних служб / організацій (адміністрація прапора, PSC, ITF інспектор, 
своя Профспілка).

У випадках, коли судно залучене до перевезення нелегальних мігрантів, 
транспортує заборонені законом вантажі, займається контрабандою 
тощо, лише своєчасне повідомлення компетентних органів може вряту-
вати вас від суворого покарання за співучасть. Пам’ятайте, що практич-
но кожне іноземне законодавство дуже суворе стосовно осіб, які беруть 
участь у подібній діяльності! Не ризикуйте своїм здоров’я, майбутнім і 
добробутом своєї сім’ї! Якщо ви виявили, що на судні ведеться неле-
гальна діяльність - негайно повідомте про це капітану / в компанію / 
компетентні органи (портову владу, берегову охорону тощо).

Пам’ятайте: ваші 
права — IMPORTANT, 
вони мають 
виконуватися!

3

4

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

