
ви повинні мати якомога більше 
інформації про свого обранця: чи 
має він постійну роботу, чи був 
він одружений, скільки разів, чи 
розлучений він офіційно (розлучення 
та окреме проживання – різні речі);

якщо це ваша перша зустріч – 
знайомство, яке відбувається в 
його чи нейтральній країні, бажано 
мати з собою кошти, для того аби 
оплатити собі окреме розміщення 
та квиток додому, у випадку, якщо 
під час зустрічі якісь моменти вас 
насторожать;

поцікавтесь особливостями 
шлюбного законодавства країни, 
в якій ви плануєте жити, зокрема 
– правами спільних дітей, вашими 
правами при розлученні. Це можна 
зробити в посольстві та/ чи у 
юриста;

порадьтеся з юристом щодо 
укладання шлюбного контракту. 
Переконайтеся, що шлюб, 
зареєстрований в Україні, 
буде дійсним за кордоном. При 
необхідності свідоцтво про шлюб 
можна легалізувати (затвердити у 
нотаріуса, в Міністерстві юстиції 
та Міністерстві закордонних справ 
України);

виїжджаючи за кордон за гостьовою 
візою або за візою нареченої, 
пам’ятайте, що ці візи не дають  
права на роботу;

залиште копію закордонного 
паспорта та точну адресу вашого 
обранця батькам чи іншим родичам/
друзям. Регулярно виходьте на зв’язок 
з рідними/друзями.

ви маєте мало конкретної інформації 
про вашого знайомого;

партнер обіцяє вас повністю 
фінансово утримувати;

ваші стосунки розвиваються дуже 
швидко. Після кількох днів листування 
ваш співрозмовник наполягає на 
вашому переїзді до іншої країни для 
спільного проживання;

вас просять про грошову допомогу;

під час зустрічі вам пропонують 
надмірне вживання алкоголю чи 
наркотичних засобів;

вам пропонують надіслати інтимні 
фото чи відео;

вас просять не повідомляти про 
переїзд до іншої країни родичів та 
друзів тощо.

вам пропонують очну зустріч у  
нього вдома або у віддаленому від 
людей місці;
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Щоб отримати консультацію,  
зателефонуйте на: 

Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі 
людьми та ґендерної дискримінації за номером 0 800 500 335 або 116 123 з 
мобільного. Дзвінки анонімні та безкоштовні з мобільного телефону в Україні.  
Лінія працює 24/7;

Національну гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми та консультування 
мігрантів за номером 0 800 505 501 або 527 з мобільного. Дзвінки анонімні та 
безкоштовні з мобільного телефону в Україні.  
Лінія працює щодня з 8:00 до 20:00;

Гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номером 1547.

Маркери ризиків (небезпеки)  
при плануванні одруження за кордоном

ЯКЩО ВИ ПЛАНУЄТЕ СТОСУНКИ  
АБО ШЛЮБ З ІНОЗЕМЦЕМ

При виборі обранця-іноземця слід враховувати всі ризики,  
для того, щоб убезпечити себе від шахраїв  
та не потрапити в небезпеку

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ СИТУАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
ПЕРЕКОНАЙСЯ, ЩО ВСЕ БЕЗПЕЧНО!!

ВИЇЖДЖАЮЧИ ЗА КОРДОН ЗА ГОСТЬОВОЮ  
ВІЗОЮ АБО ЗА ВІЗОЮ НАРЕЧЕНОЇ, ПАМ’ЯТАЙТЕ, 
ЩО ЦІ ВІЗИ НЕ ДАЮТЬ ПРАВА НА РОБОТУ;!


