
I M P O R T A N T

ЗУСТРІНЕМОСЬ 
НА БЕРЕЗІ
Про зупинки і повернення додому

СХОДЖЕННЯ НА БЕРЕГ
Кожне судно час від часу робить зупинки в портах обраного маршруту.  
З одного боку це є можливістю на короткий час перепочити від морської 
мандрівки, однак з іншого не варто забувати про деякі правила:

Вивчіть законодавство тієї країни, у порту якої ви сходите на берег 
Пам’ятайте, що незнання місцевих законів не звільняє від від-
повідальності. Часто наші співгромадяни вчиняють злочини за 
кордоном через незнання місцевого законодавства  – не станьте 
одним із них!

Майте із собою контакти агента судна 
У разі неприємностей ви зможете повідомити про себе та отрима-
ти допомогу.

Майте при собі контакти дипломатичного представництва України 
У разі неприємностей ви зможете отримати підтримку посольства/
консульства України у відповідній країні.

СПИСАННЯ З СУДНА ТА ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ
Звісно ж, найбільш приємна та очікувана частина рейсу — його закін-
чення. Це зрозуміло, адже Вашого повернення чекаєте не тільки Ви, але 
й близькі, що увесь цей час хвилювалися про Вас по той бік горизонту. 
Радісне передчуття зустрічі і рідних обіймів без сумнівів захоплює, але 
не слід забувати про таке:
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Отримайте повний розрахунок із заробітної плати до списання  
з судна та передання справ особі, що має Вас замінити 
При списанні Вам має бути надано повний розрахунок із заробіт-  
ної плати.

Отримайте екземпляр фінального розрахункового листа  
(Final Wage Account) 
Інформація про утримання/нарахування заробітної плати, що містить-
ся у фінальному розрахунковому аркуші, є остаточною – перед підпи-
санням переконайтеся, що вона вірна.  
Завершіть свій рейс без будь-яких недоліків, щоб не перейматися в 
майбутньому. Отримавши все необхідне, Ви зможете спати спокійно  
у сімейному колі.

Профспілка робітників 
морського транспорту України 
дбає про те, щоб Ваш рейс 
протягом усієї його тривалості  
і по закінченню приніс 
якнайбільше позитиву.  

Ви для нас — IMPORTANT!
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