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Шановні співвітчизники, 
Об'єднані Арабські Емірати – одна з молодих та 

розвинутих країн світу, яка вражає своєю сучас-
ністю, новітніми технологіями, різноманітністю, 
якістю та комфортом перебування, відкритістю 
та толерантністю до всіх свої мешканців і гостей, 
незалежно від національності й віросповідання. 
Водночас країна відрізняється від інших куточків 
світу своїми традиціями та вимогами до відвіду-
вачів. Тому справжні реалії та рівень можливої 
відповідальності залишається прихованим. 

Щодня велика кількість людей з різних країн сві-
ту приїжджають до Об'єднаних Арабських Еміратів з 
метою відпочинку, для відвідання рідних та друзів, 
бізнесу та можливості працевлаштування. Серед 
них чимало тих, хто, перебуваючи в країні впродовж 
декількох років, навіть міг і не знав або не здогаду-
вався про важливі правила перебування, норми місце-
вого законодавства, звичаї та правила поведінки, 
яких необхідно суворо дотримуватись.  

Головною метою цієї публікації, складеної з ура-
хуванням консульського досвіду та юридичної прак-
тики, є інформування громадян України, які плану-
ють відвідати Об'єднані Арабські Емірати, неза-
лежно від запланованої мети поїздки, про основні 
норми місцевого законодавства, звичаї та правила 
поведінки, яких необхідно суворо дотримуватись, та 
іншу корисну інформацію для громадян України. 

Подорожуючи до іншої країни, завжди треба па-
м'ятати про свою Батьківщину, проте поважне 
ставлення до іноземної країни, її законів, культури, 
звичаїв та традицій забезпечить дійсно комфортне 
та безпечне перебування.

З повагою, 
консульство України в місті Дубай
(Об'єднані Арабські Емірати) 
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1. Загальна інформація 
     про Об'єднані Арабські Емірати: 
– мова; 
– релігія;
– валюта;
– релігійні та державні свята; 
– особливості поведінки у Священний місяць Рамадан.

2. Особливості працевлаштування 
    в Об'єднаних Арабських Еміратах:
– порядок, документи, терміни; 
– працевлаштування як обслуговуючий 
    домашній персонал;
– законодавство.

3. Порядок в'їзду в Об'єднані Арабські Емірати:
– візові вимоги;
– митні правила;
– страхування громадян України.
 
4. Вимоги до документів:
– термін дії паспорта для оформлення візи;
– вимоги до особистих документів.
 
5. Особливості перебування 
    в Об'єднаних Арабських Еміратах:
– поведінка, одяг, алкоголь; 
– нелегальне перебування в країні; 
– відповідальність за законом.

6. Права моряків і суден, що перебувають 
    в Об'єднаних Арабських Еміратах.

7. Корисні контакти.

8. Консульська інформація.

ЗМІСТ
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Коротка інформація з приводу правил 
поведінки на території країни

Примітка: за порушення вищевказаних правил передбачена 
неминуча адміністративна та кримінальна відповідальність у 
вигляді штрафних санкцій та/чи тюремного ув'язнення та/чи 
депортації.

Рекомендоване / Бажане

1) утримання від вживання алкоголю та перебування 
     в нетверезому стані в публічних місцях

2) придбання алкогольних напоїв відбувається 
     у відповідних місцях за відповідною ліцензією 

3) використання закритого одягу та уникнення демонстрації 
     надмірно оголеного тіла в публічних місцях 

4) уникнення перевезення медикаментів 
     та медичних препаратів

5) уникнення перевезення товарів та речей, 
     отриманих від сторонніх осіб

6) уникнення відео- та фотозйомки без належної 
     інструкції щодо території та дозволу

7) уникнення прояву почуттів та фізичного контакту 
     в публічних місцях

1) працевлаштування під час перебування 
     на туристичній візі

2) неповажне ставлення до місцевого населення 
     та його релігії 

3) відвертий прояв агресії та неповаги 

4) водіння в нетверезому стані

5) фотографування місцевого населення, 
     особливо жінок, без їх дозволу

6) привласнення знайдених речей, таких як мобільні 
     телефони, грошові кошти, коштовності та ін.

7) використання підробленої грошової валюти 
     (ввезення неперевірених грошових банкнот)

Категорично заборонене
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Мова. Офіційна, державна мова Об'єднаних Арабських 
Еміратів – арабська. Мова ділового спілкування – англій-
ська. Крім арабської в країні широко використовуються 
мови хінді, фарсі, урду. Всі назви та написи в туристичних 
центрах, дорожні знаки, меню в ресторанах та ін. зазначені 
двома мовами – арабською та англійською. У багатьох 
магазинах, ресторанах і салонах можна зустріти україно-
мовний персонал.

Релігія. Офіційна релігія Об'єднаних Арабських Еміратів – 
Іслам. Саме він визначає життєве становище місцевих 
жителів і законодавство країни, яке базується на нормах 
ісламського права – Шаріату. Переважна більшість 
населення – мусульмани, які суворо дотримуються релі-
гійних звичаїв та обрядів. 

Релігійні та державні свята в ОАЕ. Свята в Об'єднаних 
Арабських Еміратах поділяються на дві категорії: державні 
та релігійні. 
Державні свята: Новий рік – 1 січня, Національний день 
Об'єднаних Арабських Еміратів – 2 грудня. 
Релігійні свята: Вознесіння Пророка Мухаммеда (Al Isra'a 
Wal Mi'raj), Священний місяць Рамадан, Свято жертво-
принесення (Ід аль-Адха), Ісламський Новий рік (Аль-
Хіджра),  День народження Пророка Мухаммеда.
Вихідні дні: п'ятниця та субота.

Правила поведінки у Священний місяць Рамадан. У цей 
період мусульмани дотримуються суворого релігійного 
посту, а саме утримуються від прийому їжі та води, паління, 
розваг, повністю присвячують себе молитвам упродовж 
дня. Представники інших релігій зобов'язані поважати 
релігійне свято, утримуватися від пиття та їжі, паління та 
галасливих розваг у публічних місцях, бажано в цей період 
носити закритий одяг.
Час та тривалість Священного Рамадану може різнитися. 
Прийом їжі та води дозволяється після заходу сонця. 
За порушення та неповагу до свята передбачені високі 
штрафні санкції.

Загальна інформація 
про Об'єднані Арабські Емірати
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Під час перебування в Об'єднаних Арабських Еміратах 
іноземцям рекомендовано дотримуватись правил пове-
дінки, які б не суперечили місцевим нормам та не були б 
образливими для місцевого населення та представників 
інших національностей, незалежно від їхнього віроспо-
відання та соціального статусу. 

Одяг
Незважаючи на вкрай важкі кліматичні умови країни, 
обумовлені жарким та вологим кліматом, традиційний 
одяг, який місцеве населення постійно використовує, є 
стриманим та закриває більшу частину тіла. Представники 
інших культур світу не можуть носити традиційний одяг, 
проте він має відповідати загальним вимогам. 
Жінкам рекомендовано уникати носіння міні-спідниць, 
глибоких декольте та суконь, що просвічуються, одягу з 
написами сексуального та антимусульманського харак-
теру; носіння купальника дозволено тільки в зоні пляжу чи 
аквапарку, заборонено перебувати на пляжі топлес.

Поведінка
Об'єднані Арабські Емірати дуже поважно ставляться до 
своїх підданих та гостей. Тому поведінка кожного іно-
земця, який перебуває в країні, мусить базуватися на пова-
жному ставленні до місцевого населення, їхньої культури, 
традицій та звичаїв. Крім того, своєрідність країни та її 
багатонаціональність поєднують у собі мирне проживання 
представників усіх націй і культур. 
Під час перебування в Об'єднаних Арабських Еміратах іно-
земцям слід дотримуватись загальноприйнятих правил 
поведінки, культури спілкування та взаємоповаги. Водно-
час іноземцям заборонено знайомитися на вулиці чи в 
публічних місцях з місцевими жінками та розмовляти з 
ними. Також у публічних місцях чоловікам та жінкам, неза-
лежно від їх сімейного стану, слід утриматись від паління, 
вживання нецензурних слів та жестів, будь-яких проявів 
статевих стосунків, почуттів, обіймів та поцілунків, прояву 
гомосексуальних схильностей. Підтримуючи дружні сто-
сунки з представниками місцевого населення, не реко-
мендується дарувати мусульманинові подарунок або 
продукти, які містять алкоголь, свинину, бо він може спри-
йняти це як образу. Керуючи автомобілем, не слід умикати 
гучно музику, особливо під час призову до молитви. 

Особливості перебування в 
Об'єднаних Арабських Еміратах
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Під час перебування в країні, слід дотримуватися правил 
відео- і фотозйомки. Зокрема, не рекомендується фото-
графувати та здійснювати відеозйомку на вулиці жінок, 
людей у національній одежі, уніформі без їхнього доз-
волу. Категорично заборонено здійснювати відеозйомку 
та фотографувати державні установи, урядові заклади, 
прикордонні зони, аеропорти, мости, портові зони та інші 
режимні об'єкти, які мають стратегічне значення. Недотри-
мання зазначених правил може тягти за собою відпо-
відальність згідно з місцевим законодавством. 

Сумісне проживання/життя поза шлюбом
Сім'я та сімейні стосунки є основою релігії та законо-
давчих норм, у зв'язку з чим сумісне проживання та 
стосунки можливі тільки на підставі офіційно заре-
єстрованого шлюбу. 
Суворо забороняється сумісне проживання чоловіка та 
жінки, які не перебувають у шлюбі, що карається тюрем-
ним ув'язненням із подальшою депортацією. Вагітність 
поза шлюбом в ОАЕ є кримінальним злочином, який кара-
ється законом для обох партнерів.

Алкоголь та наркотичні засоби
Об'єднані Арабські Емірати – країна, яка демонструє 
розмірений та релігійний життєвий уклад із категорично 
негативним ставленням до алкоголю та наркотичних 
засобів.
Вживання алкоголю та наркотичних засобів у Об'єднаних 
Арабських Еміратах суворо заборонено. Проте іноземцям і 
немусульманам дозволено вживати спиртні напої в 
ресторанах та готелях або купувати алкогольні напої 
тільки у спеціалізованих магазинах за наявності відпо-
відної ліцензії.

Візові правила
Після підписання Меморандуму між Україною та Об'єдна-
ними Арабськими Еміратами про взаємне скасування візо-
вих вимог громадяни України отримали можливість перети-
ну кордону без оформлення візи для перебування в країні 
протягом 30 діб з туристичною метою, починаючи з 31 груд-
ня 2017 року, за наявності паспорта (біометричного та 
звичайного), строк дії якого становить не менше 6 місяців. 

Особливості перебування в 
Об'єднаних Арабських Еміратах
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Окремо наголошуємо, що згідно з місцевим законодавст-
вом категорично забороняється працювати, перебуваючи 
на туристичній візі.
Приїзд до Об'єднаних Арабських Еміратів з метою пра-
цевлаштування можливий лише на підставі запрошення 
(Employment Permit), що його оформлює компанія, і, як 
наслідок, оформленого працевлаштування, громадянин 
України мусить отримати резидентську візу - (Residence 
Visa).
Окрім зазначених типів віз іноземець має право перетнути 
кордони ОАЕ на підставі інших типів віз – транзитної візи 
(Transit Visa), круїзної візи (Cruise Visa), студентської 
візи (Education/Student Visa), візи з метою лікування 
(Medical Treatment Visa) та інших типів віз.

Митні правила 
Законодавство Об'єднаних Арабських Еміратів установлює 
чіткий перелік дозволених та заборонених речей до ввозу. 
Нижче викладена таблиця містить перелік предметів та 
речей, на які поширюється заборона чи обмеження. 

Заборонені до ввозу

1)Наркотики та препарати, що містять наркотичні речовини

2)Алкоголь (на територію деяких еміратів)

3)Вогнепальна зброя, слонова кістка та вироби з неї, 
    ловчі птахи

4) Матеріали, що містять еротику та порнографію, 
     насильство, факти, що ображають Іслам, критику 
     щодо уряду та правлячих сімей ОАЕ

5) Друковані публікації, картини, фотографії, книги, 
     журнали, скульптури, що суперечать нормам Ісламу 
     та ображають мусульман

6) Медичні препарати, що містять психотропні речовини 
      (у тому числі кодеїн, пенталгін, седалгін, нурофен+, 
      солпадеїн, каффетин, терпінкод, оріпавін, трамадол, 
      артан/апо-трайгекс, кемадрін, фенобарбітал (валокордин 
      та корвалол), лоперамід (імодіум), тетралгін та ін.)

Перелік заборонених та обмежених 
до ввозу предметів

7)Підроблені гроші та копії грошей
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1) Цигарки (400 цигарок, або 50 сигар, або 500 г тютюну 
     на кожного повнолітнього)

2) Алкоголь (4 л алкогольних напоїв або 2 блоки пива в 
    емірат Дубай, не більше 2 л алкогольних напоїв у емірат 
    Абу-Дабі на кожного повнолітнього)

3) Домашні тварини (ввіз можливий виключно як 
      декларований вантаж (manifest cargo), за наявності 
      дозволу (Import Permit for Pets)

4) Медичні препарати без вмісту психотропних речовин, 
     за наявності чека та рецепта лікаря, перекладеного 
     та легалізованого

5) Іноземна валюта понад 100,000 дирхамів 
    (близько $ 27,200) без належної декларації

6) Великі партії золотих та срібних прикрас, перевезення 
     культурної та історичної спадщини країни; дикі тварини, 
     насіння та плоди пальми, куплені на місцевих ринках та 
     без супроводжуючих чеків

Обмеження при ввозі

Примітка: за порушення правил передбачена адміністративна 
та кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі 
строком до трьох або п'яти років, штрафні санкції, конфіскація 
та депортація. Додаткову інформацію можна отримати:
– щодо особливості ввезення лікарських препаратів: 
www.mohap.gov.ae/en;
– щодо ввезення домашніх тварин: Міністерство навко-
лишнього середовища та водних ресурсів ОАЕ (UAE Minis-try of 
Environment and Water, MOEW) www.moccae.gov.ae/en. 

Страхування
Страхування, у залежності від його типу, може бути 
рекомендованим та обов'язковим. Якщо ви подорожуєте 
як турист, страхування є бажаним та рекомендованим. 
Обрати тип та деталі страхування можливо самостійно або 
через представника (туроператора). 
У разі якщо ви є резидентом країни, медичне страхування є 
обов'язковим відповідно до положень Федерального 
закону Об'єднаних Арабських Еміратів «Про страхування 
здоров'я» (від 2013 р., №11). Автострахування також 
належить до обов'язкового страхування в Об'єднаних 
Арабських Еміратах.
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Під час подорожі та перебування на території Об'єднаних 
Арабських Еміратів обов'язковим та головним документом, 
до якого встановлюються додаткові умови, є паспортний 
документ, термін дії якого не має бути менше шести місяців 
на момент пред'явлення. У разі наявності пошкоджень 
паспортного документа чи його невідповідності міжна-
родним вимогам, іноземцеві може бути відмовлено у в'їзді 
до Об'єднаних Арабських Еміратів. 
Крім того, під час перебування на території Об'єднаних 
Арабських Еміратів рекомендується мати при собі такі 
додаткові документи: свідоцтво про шлюб/розлучення, 
свідоцтво про народження дітей, диплом про освіту та ін. 
Документи в разі їх пред'явлення до місцевих органів в 
обов'язковому порядку мають бути відповідним чином 
засвідчені Міністерством закордонних справ країни їх 
походження, посольством Об'єднаних Арабських Еміратів 
за кордоном, перекладені арабською чи англійською 
мовами та легалізовані в Міністерстві закордонних справ 
Об'єднаних Арабських Еміратів.

Вимоги до документів

Працевлаштування іноземців у Об'єднаних Арабських Емі-
ратах можливо тільки на підставі офіційного трудового 
договору (контракту), який реєструється в Міністерстві 
праці ОАЕ (або в Головному департаменті Фрізони*, де 
зареєстрована компанія-роботодавець).
Приїзд у країну з метою працевлаштування здійснюється 
на підставі відповідної форми запрошення, що його офор-
мляє роботодавець, із подальшим оформленням робочої 
візи.
Варто запам'ятати, що трудова діяльність в Об'єднаних 
Арабських Еміратах на підставі туристичної або гостьової 
візи категорично заборонена та тягне за собою відповіда-
льність згідно із законодавством ОАЕ.
Оформлення робочої візи здійснює лише роботодавець. 
Це оформлення складається з таких етапів:
– первинна робоча віза для робітника (на 60 днів); 
– укладення трудового контракту (безстрокового Unlimi-
ted/строкового Limited);

Особливості працевлаштування 
в Об'єднаних Арабських Еміратах

*Фрізона – вільна економічна зона в ОАЕ, на яку не поширюється дія 
   деяких федеральних та місцевих законів.
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– отримання резидентської візи (Residence Visa строком на 
два роки) та пластикової ID-картки (посвідчення особи). 
Примітка: Повна інформація та зразок контракту міститься 
на веб-сайті Мінпраці: www.mohre.gov.ae/en.

Розірвання трудового договору в ОАЕ/Звільнення
Закінчення трудових відносин можливо за ініціативою 
працівника чи компанії, а також за згодою сторін. У залеж-
ності від типу контракту, після розірвання трудових відно-
син найманий працівник може отримати різний обсяг 
фінансової компенсації. 
Безстроковий договір (Unlimited) забезпечує сплату однієї 
заробітної плати та додаткових сум у залежності від кіль-
кості відпрацьованих років.
Строковий договір (Limited) передбачає до трьох заробіт-
них плат та додаткових сум у залежності від кількості 
відпрацьованих років, але тільки за умови звільнення 
працівника за ініціативою компанії.
Кожна із сторін зобов'язана повідомити про розірвання 
договору іншу сторону не менше ніж за один місяць.
Всі трудові конфлікти та спори між працівником та ро-
ботодавцем розглядаються у спеціальному відділі 
Міністерства праці ОАЕ та в Суді по трудових спорах.

Працевлаштування як обслуговуючий домашній персонал
Незважаючи на безліч рекламних оголошень щодо праце-
влаштування в Об'єднаних Арабських Еміратах  як няня, 
домогосподарка, кухар тощо, законодавство ОАЕ встано-
вило суворі правила найму приватного обслуговуючого 
домашнього персоналу.
Обслуговуючим домашнім персоналом в ОАЕ вважаються 
такі посади, як: покоївка, домашній кухар, охоронець, 
водій,  садівник,  домашній працівник,  приватний 
тренер/учитель, няня, приватна медсестра та ін.
Згідно із законодавством ОАЕ, дозволяється працевлашту-
вання як обслуговуючий домашній персонал  громадянам 
таких країн, як: Філіппіни, Індонезія, Індія, Бангладеш, 
Шрі-Ланка, Непал та Ефіопія. Спонсор (роботодавець) 
зобов'язаний оформити найманому працівникові робочу 
(резидентську) візу та підписати трудовий контракт за 
загальними правилами.
Представники інших країн (у тому числі України) не 
можуть бути легально працевлаштовані в ОАЕ як 
обслуговуючий домашній персонал. У разі порушення 
правил працевлаштування, обидві сторони – працівник та 
роботодавець – будуть покарані великим штрафом та 
подальшою депортацією.
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Посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах, 
місто Абу-Дабі
Керівник: Полурез Юрій Володимирович, 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ 
(Королівстві Бахрейн за сумісництвом)
Адреса: Abu Dhabi, Zone 1, Sector 34, 13th Street, Villa #4, 
P.O.Box 35572
Тел.: +971-2-632-75-86; +971-50-442-53-13 (ВИКЛЮЧНО 
в разі загибелі громадян України)
Факс: +971-2-632-75-06
Ел. пошта: emb_ae@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://uae.mfa.gov.ua

Консульство України в місті Дубай (ОАЕ)
Керівник: Балануца Олександр Олександрович, 
Консул України в м. Дубай
Адреса: ОАЕ, м. Дубай, Шейх Заїд Роуд, 
Аль Харбаш тауер, оф. 206.
Тел.: +971-4-385-76-60, +971-4-385-76-68
Моб.: +971-50-804-26-79 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози 
життю чи загибелі громадян України)
Факс: +971-4-385-76-65
Ел. пошта: cons_dubai@mfa.gov.ua
Веб-сайт: www.dubai.mfa.gov.ua

Міжнародний код Об'єднаних Арабських Еміратів – +971
Коди еміратів: 2 – Абу-Дабі, Муссафа; 3 – Аль-Айн; 
4 – Дубай; 
6 – Шарджа, Аджман, Умм аль-Кувейн; 7 – Рас аль-Хайма; 
9 – Фуджейра, Дібба; 70 – Корфаккан.
Для дзвінка слід набирати: +971 + код емірату + номер 
абонента.

Міжнародний аеропорт м. Дубай +971-4 224-55-55

Довідкова служба ОАЕ – 181

Імміграційна служба м. Дубай:
Адреса: Al Jaffliya (ст.метро Jaffliya)
Безкоштовна лінія: 800 5111
Безкоштовна лінія (міжнар.): +971-4-313-99-99
Тел. (міжнар.): +971-4 501-11-11
Ел. пошта: amer@dnrd.ae
Веб-сайт: www.dnrd.ae/en

Корисні контакти
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Міністерство праці та соціальних справ:
Дубай, +971 4 2691666 (безкоштовна лінія 800-665)
Веб-сайт: www.mohre.gov.ae/en

Генеральний Штаб поліції м. Дубай:
+971-4-609-99-99, +971-4-222-92-22
Гаряча лінія: 901
Ел. пошта: mail@dubaipolice.gov.ae
Веб-сайт: www.dubaipolice.gov.ae

Поліцейські дільниці:
– Дубай Порт
Адреса: Дубай, Jumeirah Road, 1/1
Тел.: +971-4-345-99-99, +971-4-217-12-80
– Аль-Рашидія
Адреса: Al Rashidiya, Dubai, 33A Street
Тел.: +971-4-285-30-00
– Аль-Рафаа
Адреса: Al Souq Al Kabeer – 312, Bur Dubai, Дубай
Тел.: +971-4-393-77-77

Суди м. Дубай:
Адреса: Oud Mеtha Road, Um Hurair
Тел.: +971-4-334-77-77
Веб-сайт: www.dubaicourts.gov.ae

Генеральна прокуратура:
Адреса: Oud Mеtha Road, Um Hurair
Тел.: +971-4-334-66-66
Веб-сайт: www.dxbpp.gov.ae

Лікарні та госпіталі:
– Аль Бараха Госпіталь
Адреса: Аль-Бараха, Дейра Дубай
Тел.: +971-4-271-00-00
– Лікарня Аль Мактум
Адреса: Deira Dubai
Тел.: +971-4-222-12-11
– Лікарня Рашид Госпіталь
Тел.: +971-4-219-20-00
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У разі виникнення складної ситуації та неможливості 
безперешкодного повернення в Україну, громадянам слід 
негайно зверну-тися до посольства або консульства 
України в державі перебування судна з екіпажем або 
консульства України, діяльність якого поширюється на 
територію такої держави, а також до Міністерства 
закордонних справ України. Дипломатичні та консульські 
установи в межах своєї компетенції надають сприяння 
громадянам України у вирішенні проблем, пов'язаних із 
поверненням на батьківщину, а також у разі загрози життю 
та здоров'ю громадян України під час перебування їх за 
кордоном. Обов'язково необхідно надати повну інформа-
цію стосовно назви судна, номера IMO, судновласника, 
компанії-агента та відомі контакти, кількості громадян 
України, а також інформацію щодо наявності/відсутності 
загрози життю та здоров'ю членам екіпажу. 
У разі надзвичайної ситуації на судні, екіпажу треба 
зв'язатися з морською адміністрацією прапора судна, а та-
кож з адміністрацією порту, де знаходиться судно, довести 
ситуацію до відома профспілки, членами якої вони є. 
Профспілка зобов'язана вжити всіх можливих заходів 
щодо захисту прав моряків: вступити в переговори із 
судновласником, пред'явити позов про виконання ним 
своїх обов'язків.
У разі необхідності треба звернутися до гуманітарних 
структур/фондів допомоги за місцем знаходження судна, 
які можуть надати допомогу в більш гострих потребах 
моряків (медикаменти, вода, їжа). 
Обов'язково слід забрати свої особисті документи, такі як 
паспорт і документи, що підтверджують трудовий статус та 
факт роботи на цьому судні.
Ефективним способом захисту своїх прав може бути звер-
нення до місцевого адвоката в країні, де знаходиться 
судно. Адвокат зможе ініціювати справу про примусове 
стягнення заборгованості по заробітній платі за рахунок 
накладення штрафу на судно. Таким чином, заробітна 
плата буде виплачена екіпажу за рахунок продажу судна на 
аукціоні.

Репатріація на батьківщину та 
забезпечення трудових прав моряків
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Назви міжнародних морських портів ОАЕ
– Al Hamriya Port – Khalifa Port
– Port of Jebel Ali – Port Rashid of Sharjah
– Zayed Port – Port of Fujairah
– Port Rashid of Dubai – Port of Sharjah, Khalid
– Khalifa port of Abu Dhabi – Ras al Khaimah
– Musaffah port of Abu Dhabi – Umm al Quwein   

International Transport Workers Federation/
Maritime Operations Centre в Лондонi 
Гаряча лінія допомоги морякам: + 44-207-940-92-85;  
+ 44-207-940-92-87
Адреса: ITF House, 49-60 Borough Road, London SE1,1DR
Тел.: + 44-207-403-27-33
Ел. пошта: mail@itf.org.uk
Веб-сайт: www.itfglobal.org

ITF-команда допомоги в Лондоні:
Олег Романюк + 44-207-940-93-03
Андрій Чернов + 44-207-940-92-95 
Martin Raicheva – Wedge + 44-207-940-92 

Dubai International Seafarers' Center – 
Міжнародний морський центр в м. Дубай
Адреса: Mina Rashid Road, Dubai
Ел. пошта: flyangel@eim.ae
Тел.: + 971-50-552-60-44
Офіцер М-р Nilson +971-50-430-51-20

The Mission of Seafarers – Міжнародна місія моряків
Адреса: 211, Al Nasr Plaza Bldg, Dubai
Веб-сайт: www.angelappeal.com
Тел.: + 971-4-357-60-60

Black Sea Law Company – Українська компанія, 
яка надає послуги щодо захисту інтересів моряків
Адреса: Shevchenko avn. 29a, office 14, Odessa, 
Ukraine, 65058
Тел.: +38-094-948-05-50, +38-048-737-37-10, 
+38-048-683-30-54
Веб-сайт: www.blacksealawcompany.com
Ел. пошта: office@blacksealawcompany.com

Контакти міжнародних організацій
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Реєстрація набуття громадянства України за народ-
женням
Як зареєструвати громадянство України для моєї 
дитини, яка народилася за кордоном?
Якщо ваша дитина народилася після 01.03.2001 року, вона 
набула громадянства України з моменту свого народжен-
ня. Для реєстрації набуття громадянства дитини за 
народженням один із батьків дитини – громадянин Укра-
їни – особисто звертається до консульського відділу по-
сольства (консульства України в місті Дубай) з відповід-
ною заявою, паспортом громадянина України для виїзду за 
кордон (оригінал) та свідоцтвом про народження дитини 
(свідоцтво про народження має бути перекладено україн-
ською мовою та легалізовано Міністерством закордонних 
справ ОАЕ).
Процедура реєстрації набуття громадянства України за 
народженням безкоштовна.

Паспортні питання
Чи можу я оформити новий закордонний паспорт в 
консульстві України в місті Дубай?
Так, можете, на сайті www.dubaipassport.org у разі наяв-
ності підстав його оформлення та подачі комплекту доку-
ментів, передбачених у порядку  встановленому законо-
давством України  з паспортних питань.
Детально з переліком документів можна ознайомитися в 
розділі «Консульські дії», «Оформлення паспорта грома-
дянина України для виїзду за кордон».

Чи можна залишити чинний паспорт після оформлення 
нового (у чинному паспорті є дійсні візи інших країн)?
Якщо у вас є лише один проїзний документ, вам може бути 
оформлено другий без необхідності здати попередній 
паспорт при подачі документів або отриманні нового 
виготовленого паспорта.
Якщо на день подачі документів на оформлення закордон-
ного паспорта ви вже маєте два проїзні документи (неза-
лежно від того, чи закінчився їх строк дії), один із них 
необхідно здати при подачі документів на оформлення 
нового паспорта.

Найбільш часті запитання
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Я одружилася та змінила прізвище. На даний час я 
перебуваю на території ОАЕ і хочу оформити паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон на нове 
прізвище. Чи можна це зробити через посольство/кон-
сульство?
Громадяни України, які тимчасово перебувають за кордо-
ном та змінили прізвище, можуть оформити новий паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон виключно за 
умови надання паспорта громадянина України («внутріш-
нього паспорта»), переоформленого на нове ім'я.

Я подав документи на оформлення закордонного пас-
порта до консульського відділу посольства України в 
ОАЕ (або консульства України в місті Дубай). Чи зможу 
я отримати новий закордонний паспорт в іншій дипло-
матичній установі України?
Ні. Новий закордонний паспорт ви можете отримати вик-
лючно в органі, до якого подавали клопотання про його 
оформлення.

Прошу прискорити оформлення мені закордонного 
паспорта.
Враховуючи, що оформлення паспорта громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон відбувається на території 
України, дипломатична установа не може прискорити їх 
оформлення.
 
Чи можна продовжити термін дії паспорта громадя-
нина України для виїзду за кордон, термін дії якого 
спливає/закінчився?
З 1 квітня 2015 року законодавство передбачає можли-
вість лише оформлення окремого закордонного паспорта 
без можливості продовження його терміну дії.

Чи можна продовжити термін дії проїзного документа 
дитини/оформити проїзний документ дитини?
Ні, неможливо. Згідно з чинним законодавством України, 
проїзні документи дитини не продовжуються.
Натомість дитині можна оформити паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон незалежно від її віку. Відпо-
відна інформація про порядок оформлення паспортних 
документів розміщена в розділі «Консульські дії», «Офор-
млення паспорта громадянина України для виїзду за кор-
дон», а також на сайті www.dubaipassport.org.
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Консульський облік
Хто і за яким порядком приймається на тимчасовий 
консульський облік?
Громадяни України, які планують тимчасово перебувати на 
законних підставах за кордоном більш ніж три місяці, 
приймаються/реєструються на тимчасовий консульський 
облік у відповідному посольстві чи консульстві України на 
термін, зазначений у виданому компетентними органами 
іноземної держави дозволі, що дає право на проживання в 
цій іноземній державі.
За прийняття на тимчасовий консульський облік консуль-
ський збір не стягується.

Легалізація документів
У мене є оригінали документів, які необхідно легалізу-
вати для подачі в компетентні органи ОАЕ. Чи можна їх 
легалізувати, не виїжджаючи в Україну?
Посольство України в ОАЕ/консульство України в місті 
Дубай може здійснити легалізацію документів, які прой-
шли процедуру консульської легалізації Міністерством 
закордонних справ України та посольством ОАЕ в Україні. 
Якщо наявні у вас документи не були легалізовані Мініс-
терством та посольством ОАЕ в Україні, посольство/консу-
льство не зможе їх засвідчити.
 
Нотаріальні дії
Чи можу я оформити довіреність, надіславши доку-
менти поштою? Чи є обов'язковою моя присутність під 
час оформлення довіреності чи заяви?
Нотаріальні дії здійснюються виключно в присутності 
заявника, тобто особи, чий підпис на довіреності або заяві 
посвідчуватиме в нотаріальному порядку консул. Учи-
нення нотаріальних дій з документами, що надійшли пош-
тою або їх подали треті особи, не дозволяється.

Які документи потрібні для оформлення довіреності?
При собі необхідно мати:
– дійсний паспорт громадянина України для виїзду за 
кордон та копію першої сторінки;
– копію ідентифікаційного номера;
– копію паспорта громадянина України (внутрішнього 
паспорта) особи, на ім'я якої складається довіреність;
– копію ідентифікаційного номера особи, на ім'я якої 
складається довіреність.
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Для посвідчення довіреності на право розпорядження 
(продажу, оренди тощо) рухомим чи нерухомим майном, а 
також банківськими рахунками необхідно також доку-
ментально підтвердити право власності на це майно/раху-
нок, тобто пред'явити правовстановлюючий документ 
або його копію (таким документом може бути: сві-
доцтво про право власності на житло, або свідоцтво про 
приватизацію житла, або свідоцтво про право на спад-
щину, або договір купівлі-продажу (нотаріально пос-
відчений), або витяг з реєстру про право власності на 
нерухоме майно тощо, а також договір про відкриття 
банківського рахунку).
 
 Загальні запитання
Чи потрібно завчасно домовлятись про зустріч з консу-
льським працівником в консульстві України в м. Дубай?
Прийом громадян з консульських питань проводиться 
щотижня: неділя, вівторок та четвер з 09.00 до 14.00 без 
попереднього запису. Приймаються всі громадяни, що 
звернулися в прийомний час до консульського відділу в 
порядку живої черги в день звернення. 

Як сплачується консульський збір?
Консульський збір сплачується через відділення банків-
ської установи або банківською карткою в дипломатичній 
установі. Сплата консульського збору готівкою в консуль-
стві та посольстві не здійснюється.
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