
Крадіжка ˗ це таємне викрадення чужого
майна (стаття 185 Кримінального кодексу
України). 

Крадіжка суворо карається законом низкою
кримінальних покарань: штрафом,
громадськими і виправними роботами,
арештом, обмеженням й позбавленням волі. 

Крадіжка карається і церквою. «Не кради!» ˗ 
одна із біблейських заповідей, що закликає 
із повагою ставитись до чужих майнових
прав. 
Тому красти ˗ тяжкий гріх!

 
 

«ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ КРАДІЖКИ 
У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ»

 

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
 
 
 



ЩО
НЕОБХІДНО
ЗНАТИ ПРО
КРАДІЖКИ? 

1

Офіційно кожного року 125 тис.
громадян стають жертвами
крадіжок, а реально ˗ у кілька разів
більше.

Крадіжка ˗ найпоширеніше
кримінальне правопорушення у світі.

Кожне третє кримінальне
правопорушення в Україні ˗ крадіжка. 

Щороку в Україні вчиняється понад
130 тис. крадіжок. 

Виявляється до 40 тис. злодіїв. 
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Крадіжки частіше вчиняються
шляхом проникнення у житло,
викрадення майна у транспорті, на
вулиці, з кишені.

Гроші та смартфони ˗ найбільш
поширені предмети крадіжок.

Пандемія COVID˗19 ˗ сприятлива
обставина для вчинення деяких
видів крадіжок. 



ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ГРОМАДЯН,
ЩО СПРИЯЮТЬ 

ТАЄМНОМУ ВИКРАДЕННЮ
 ЇХ МАЙНА:

 

практика покладатись на
«авось». 

 довірливість; 

 розгубленість;

невпевненість / надвпевненість;

необережність; 

 неуважність;

 недобросовісність; 



під час лікування від
COVID-19 або іншої хвороби

на стаціонарі у лікарні
здайте особисті речі у
камеру зберігання під

розписку; 

Як убезпечити власне
майно від крадіжки, 
у тому числі у період

пандемії COVID˗19
 
 МАЙНО У  ПРИМІЩЕННІ

ЛІКАРНІ :

у разі потреби тимчасово
зашити палату лікарні

обов’язково забирайте із
собою цінні речі (смартфон,

планшет, гаманець); 

перебуваючи у черзі
пацієнтів до лікаря, не

довіряйте охорону свого
майна (верхнього одягу,

сумки, габаритних
девайсів) випадковим

відвідувачам поліклініки,
якими можуть виявитись

потенційні злодії;

за необхідності
відвідування педіатра

пристебніть дитячу валізу
якісним тросом до

нерухомих предметів
(радіаторної батареї, труби,
металевої стійки крісла та

ін.) бажано біля
регістратури.



у разі перебування на стаціонарному лікуванні від коронавірусної хвороби
попросіть родичів, друзів, сусідів, колег по роботі приглядати за квартирою,
приватним будинком, автомобілем;
у період відсутності вдома (навіть кілька годин) у звʼязку із придбанням ліків,
отриманням консультації від сімейного терапевта, відвідуванням у лікарні
близьких осіб попросіть знайомих, яким довіряєте, за можливості, побути у
Вас вдома;
створюйте обстановку присутності господаря помешкання вдома;
попросіть сусідів забирати кореспонденцію з Вашої поштової скриньки;
завжди забирайте рекламні оголошення, що знаходяться біля Вашої вхідної
двері; 
організуйте увімкнення хоча б на 20-30 хвилин світла у домі чи квартирі у разі
Вашої відсутності у вечірні години доби;
за можливості, заведіть собаку;
облаштуйте Вашу оселю захистом за допомогою сигналізації та послуг
служби охорони; 
встановіть броньовані (антивандальні) двері; 
не розказуйте незнайомим особам, сусідам, яким не довіряєте або які
зловживають алкоголем, мають проблеми із законом, раніше притягались до
відповідальності за вчинення правопорушень проти власності будь-які
відомості щодо тривалого перебування у лікарні, планів про проведення
дозвілля, відпустки, відрядження та ін.;
зберігайте грошові кошти у надійному місці: сейфі банківської установи, на
депозитному рахунку, у виді облігацій внутрішньої державної позики; 
 встановіть в оселі відеодомофон;
облаштуйте будинок (квартиру), поверх, де проживаєте, вхід до підʼїзду,
паркомісце, де знаходиться автомобіль, сучасною системою відеонагляду із
функцією датчику руху, записом відео, можливістю переглядати відео у
режимі on-line;
намагайтесь максимально обмежити перебування у Вашій оселі сторонніх та
незнайомих осіб (вантажників, поштарів, працівників комунальних служб,
представників релігійних сект й організацій та ін.).

МАЙНО У БУДИНКУ (КВАРТИРІ):



МАЙНО В АВТОМОБІЛІ:
оснастіть автомобіль сучасною сигналізацією або цифровим
протиугінним обладнанням; 
зберігайте Ваш особистий транспорт у гаражі, на охоронюваній
наземній стоянці, у підземному паркінгу; 
не залишайте особисті речі (сумки, барсетки, гаманці, телефони,
планшети, ноутбуки) у салоні автомобіля, коли Вас немає поряд; 
не зберігайте велосипеди, електросамокати без належного
нагляду; 
прямуючи до супермаркету, кафе, ринку, залишайте велосипед,
електросамокат на спеціальній велопарковці, з використанням
надійного велозамка (бажано під камерою відеонагляду);

не кладіть гроші або телефон до задньої кишені одягу; 
завжди тримайте сумочку, барсетку у застебнутому виді; 
відмовтесь, за можливості, від готівки ˗ зберігайте гроші на
банківській картці. Це ˗ не лише безпечніше та зручніше, а й
вигідніше через: Cashback, програми лояльності торгівельних
мереж; 
постійно контролюйте перебування грошових коштів,
ювелірних виробів, девайсів у безпеці, особливо у транспорті,
при переміщенні у години пік, в інших людних місцях.

 
МАЙНО ПРИ СОБІ:



 
Порада:

станьте членом програми Національної
поліції «Сусідська варта»; 
тримайте діловий контакт з Вашим
дільничним офіцером поліції, для чого
уточніть його прізвище, імʼя, по батькові,
робочий телефон, години особистого
прийому громадян; 
ознайомтесь із картою злочинності Вашого
міста, щоб бути обізнаним про найбільш
криміногенні місця; 
не хизуйтесь своїм матеріальним достатком
- це спрацює на руку злодіям! 



не намагайтесь самостійно затримати
злочинця ˗ це небезпечно для Вашого
здоровʼя та життя!
якомога швидше (неочевидно для
потенційних злодіїв) повідомте про
такий факт поліцію за номером «102»;
спробуйте запамʼятати (сфотографувати)
державний номер транспортного
засобу, на якому поїхали можливі злодії; 
одразу повідомте господаря оселі про
факт крадіжки його майна;
організуйте охорону помешкання, де
відбулась крадіжка, до приїзду поліції; 
не заходьте до відкритої злодіями
квартири: там можуть залишатись
співучасники крадіжки або випадково
знищені сліди злочину. 

Що робити, якщо Ви стали
свідком крадіжки?

негайно зателефонуйте до Національної
поліції за номером «102»; 
докладно розкажіть поліцейським про
усі обставини крадіжки; 
укажіть поліції на осіб, яких Ви
обґрунтовано підозрюєте у таємному
викраденні Вашого майна; 
відновіть цілісність дверей, замків та
інших запірних пристроїв, якщо вони
були пошкоджені або виведені із ладу
злодіями; 
розкажіть про факт крадіжки сусідам з
метою посилення їх пильності. 

Що робити, якщо у Вас
викрали майно?

0-800-50-0202 (щоденно, з 08:00 до 20:00) ˗ безкоштовна телефонна «гаряча лінія» Національної
поліції України;
https://www.npu.gov.ua/konataktu.html ˗ офіційний сайт Національної поліції;
pg.npu@police.gov.ua ˗ електронна поштова адреса Національної поліції України;
http://bezpechne.community/#popular_questions ˗ інструкція щодо включення двору, парку,
провулку до маршруту патрулювання поліції району Вашого міста;
https://www.npu.gov.ua/gromadyanam/mexanizmi-ta-proczeduri-predstavlennya-interesiv-
gromadskosti.html ˗ інструкція щодо процедури представлення інтересів громадськості при
впливі на реалізацію повноважень Національної поліції України.

Зверніть увагу на важливу інформацію:

ЗАЛИШАЙТЕСЬ ПИЛЬНИМИ Й ОБЕРЕЖНИМИ!
 

Поділіться цією корисною Памʼяткою 
з Вашими близькими!

Тираж 2 000 прим.

https://www.npu.gov.ua/konataktu.html
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