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Функції Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею
людьми
Організація і координація роботи з попередження, виявлення і розкриття адміністративних та
кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми, у сфері суспільної моральності та
незаконної легалізації іноземців, у тому числі по виявленню та документуванню протиправної
діяльності організованих злочинних груп міжрегіонального, транснаціонального характеру, які
спеціалізуються на :
 торгівлі людьми
 вчиненні незаконних дій стосовно усиновлення (удочеріння);
 порушені установленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини;
 сутенерстві або втягнені особи в заняття проституцією;
 створенні або утримані місць розпусти або звідництві;
 виготовлені, збуті та розповсюдженні (у тому числі за допомогою всесвітньої інформаційної мережі
загального доступу Інтернет) порнографічної продукції (у тому числі виготовленої за участі
неповнолітніх);
 ввозі, виготовлені та розповсюдженні творів, які пропагують культ насильства та жорстокості;
 незаконній легалізації іноземців в державі, під виглядом туризму, навчання, працевлаштування і т.п.

Відповідальність за торгівлю людьми в Україні

Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода
щодо людини.
Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної
угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування,
переміщення, переховування, передача або одержання
людини,
вчинені
з
метою
експлуатації,
з
використанням обману, шантажу чи уразливого стану
особи.
(мінімальна санкція – позбавлення волі на строк від
трьох років;
максимальна санкція – позбавлення волі на строк до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна)

Відповідно примітки до статті 149 КК України, під
експлуатацією людини слід розуміти:
Всі форми
сексуальної
експлуатації

Використання в
порнобізнесі

Примусову працю або
примусове надання
послуг

Рабство або звичаї,
подібні до рабства

Підневільний стан

Залучення в боргову
кабалу

Вилучення органів

Проведення дослідів над
людиною без її
згоди

Усиновлення
(удочеріння) з метою
наживи

Примусову вагітність

Втягнення у
злочинну діяльність

Інші види
експлуатації

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ УПРОДОВЖ 2017 РОКУ
Упродовж 2017 року органами Національної поліції до Єдиного реєстру
досудових розслідувань внесені відомості щодо 346 кримінальних
правопорушення, передбачених статтею 149 (Торгівля людьми) КК України.
Слід зазначити що упродовж 2016 року виявлено лише 115 таких
кримінальних правопорушень.

По 149 кримінальним провадженням цієї категорії оголошено підозри 111
особам.
Досудове розслідування закінчено по 123 кримінальним провадженням цієї
категорії.
У ході досудового розслідування установлено 367 потерпілих від торгівлі
людьми (184 жінки, 161 чоловік, 11 неповнолітніх та 11 малолітніх осіб).

Відповідно до форм експлуатації вказані кримінальні
правопорушення розподілені наступним чином:
втягнення у злочинну діяльність – 163 факти
сексуальна експлуатація – 142 факти
трудова експлуатація – 17 фактів

торгівля дітьми – 11 фактів
вилучення органів – 7 фактів
втягнення у жебрацтво – 6 фактів

Виявлення та припинення кримінальних правопорушень,
пов'язаних з торгівлею людьми

НАЦІОНАЛЬНА

ПОЛІЦІЯ
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Слайд 3

Форми торгівлі людьми в Україні

Волинська

Динаміка документування злочинів,
передбачених статтею 149 КК України
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ОСНОВНІ КРАЇНИ ПРИЗНАЧЕННЯ












Російська Федерація
Турецька Республіка
Польська Республіка
Об'єднані Арабські Емірати
Держава Ізраїль
Федеративна Республіка Німеччина
Італійська Республіка
Грецька Республіка
Китайська Народна Республіка
Чеська Республіка
Словацька Республіка

Аналіз основних груп ризику.
Оцінка ризику за структурними характеристиками
населення:
незаміжні жінки, самотні матері, розлучені особи;
молодь, діти вулиці, діти-сироти, вихідці з
неблагополучних сімей;
сільське населення;
внутрішньо переміщені особи;
іноземні громадяни – трудові мігранти;
особи, які зазнали насильства, у тому числі
сексуального;
бідні, малозабезпечені особи;
особи з проблемами психічного здоров’я.

Найбільш вразливі до торгівлі людьми категорії населення:
- жінки у віці 18-26 років, у першу чергу незаміжні (вразливі до
сексуальної експлуатації);
- чоловіки у віці 25-60 років, у першу чергу одружені (вразливі
до трудової експлуатації);
- діти у віці 13-18 років, у першу чергу дівчатка з неповних та
реструктурованих сімей (коли один із батьків нерідний).
Незважаючи на це, ризик потрапити у ситуацію торгівлі
людьми існує для всіх не залежно від приналежності до певної
соціально-демографічної групи.

НАЦІОНАЛЬНА

Документування організованих злочинних угруповань
підрозділами БЗПТЛ

ПОЛІЦІЯ
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ДЕПАРТАМЕНТ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ,
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Викрито та направлено до суду кримінальні провадження стосовно 3-х організованих злочинних груп
у сфері торгівлі людьми (до цього остання ОЗГ була задокументована у 2015 році)

Дніпропетровська область
(втягнення у злочинну діяльність)
злочинне угруповання займалося вербуванням,
переміщенням та працевлаштуванням за
кордоном громадян України, які були втягнуті
у наркотрафік на території Російської
Федерації

Донецька область
(сексуальна експлуатація)

організована злочинна група з міжнародними
зв’язками, яка займалась вербуванням та
відправкою молодих дівчат до Об'єднаних
Арабських Еміратів з метою сексуальної
експлуатації

Закарпатська область
(сексуальна експлуатація)

організована злочинна група за допомогою
мережі Інтернет здійснювала вербування та
організовувала вивіз з метою подальшої
сексуальної експлуатації молодих дівчат до
Словацької Республіки

Все більшого поширення отримує така форма торгівлі
людьми, як трудова експлуатація громадян України та
іноземних громадян, як за межами держави, так і в
середині країни, жертвами від якої стають переважно
чоловіки працездатного віку
Все частіше громадяни України та іноземних держав стають
постраждали від таких форм трудової експлуатації:
 експлуатація в сільському господарстві;
 експлуатація на будівництві;
 експлуатація моряків;
 експлуатація у сфері обслуговування;
(Нерідко постраждалих примушують займатися жебрацтвом)

ОСНОВНІ КАНАЛИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РОСІЯ:
будівництво;
сільське господарство;
сфера послуг
(домогосподарки,
прибиральниці, догляд
за літніми людьми)
ПОЛЬЩА:
будівництво;
сільське господарство.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
МОРЯКІВ
ЕКСПЛУАТАЦІЯ НА
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Головні індикатори у випадках експлуатації праці
 Незаконне надання послуг з працевлаштування посередниками без
відповідної ліцензії
 Надання неправдивої інформації щодо умов майбутньої роботи, розміру
заробітної плати, проживання
 Відсутність трудового договору між постраждалою особою та роботодавцем,
а також відсутність можливості захисту своїх прав в рамках законодавства
про працю країни перебування
 Умови роботи подібні до рабських






Вилучення документів
Обмеження можливості вільного пересування
Не виплата або менша платня за виконану роботу
Фізичний та психологічний вплив, або погрози їх
застосування
 Погрози депортації або арешту за нелегальне
перебування

Протидія даному виду кримінального
правопорушення на стадії вербування
Контроль за діяльністю посередників на території
України, які отримали ліцензію Міністерства соціальної
політики України
Моніторинг оголошень в ЗМІ, Інтернеті, а також
приватних оголошень про працевлаштування за
кордоном, встановлення осіб, які незаконно надають
такі послуги
Контроль за діяльністю тур агентів та тур операторів,
які надають послуги візової підтримки та нелегально
пропонують працевлаштування
Взаємодія з «офіцерами зв'язку» та консулами країн
Шенгенської угоди в сфері оформлення віз та
отримання акредитації українськими суб'єктами
підприємницької діяльності
Профілактична та роз'яснювальна робота, виступи в
ЗМІ

Фактори, які сприяють розповсюдженню такого виду
кримінальних правопорушень
Зацікавленість закордонних роботодавців у дешевій робочій силі
Відсутність єдиних критеріїв класифікації поняття «експлуатація праці»
Проблема підтвердження самого факту експлуатації на стадії документування
злочинної діяльності
Не ефективність діючих норм законодавства в протидії новим злочинним схемам

Відсутність судової практики розгляду таких справ

01601, Україна,
м. Київ, вул. Богомольця, 10
Національна поліція України
Департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними
з торгівлею людьми
Рикун Олег Володимирович
Телефон +38-044-254-98-28
E-mail: rykun@police.gov.ua

