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ОБЕРЕЖНІСТЬ  -  це не 
малодушність і не боягузтво. 
Будучи обережним можна не 
стати жертвою злочину.  

 
Дійте за обставинами, залучаючи в 
помічники свій розум і кмітливість. При 
цьому ніколи не провокуйте свого 
супротивника на загострення конфлікту, не 
відповідайте грубістю на грубість, образою 
на образу. 
 
Запам'ятайте: найбільша ваша перемога 
буде та, коли в конфліктній ситуації ви 
уникнете фізичного контакту зі злочинцем. 

 
 

Намагайтеся: 
 запам'ятати зовнішність злочинця; 
 в будь-якій ситуації зберегти спокій; 
 зберегти первісну картину злочину (не 

запрасовуйте, не затоптуйте, не 
замазуйте можливі сліди). Цим ви 
ускладнюєте розшук і затримання 
злочинця. 

 

У випадку вчинення 
злочину телефонуи  
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Для того щоб знизити ймовірність 
вчинення проти вас злочину у громадських 
місцях необхідно дотримуватися деяких 
елементарних правил поведінки: 

 
 Вивчіть можливі варіанти маршрутів 

до навчального закладу, друзів та ін., 
оберіть найбезпечніший 

 
 Запам'ятовуйте місцезнаходження 

відділень поліції, барів і кафе, установ і 
підприємств, що працюють у нічний час. 

 
 Повідомляйте близьких про те, куди 

ви йдете, ваш маршрут і коли 
повернетеся. 

 
 Уникайте коротких маршрутів, що 

пролягають через звалища, пустирі, 
погано освітлені вулиці, а також ділянки, 
порослі лісом або щільним чагарником, 
краще подовжити маршрут, але йти через 
людні місця. 

 
 Побачивши попереду гучну групу 

людей, коли поблизу немає інших, краще 
перейдіть на інший бік вулиці або 
поверніть назад. 
 

 Ідіть по тротуару завжди назустріч 
напрямку вуличного руху і ближче до 
дорожньої брівці. В цьому випадку ніхто не 
зможе під'їхати до вас на машині 
зненацька. Ви також зменшите ризик 
раптового нападу з боку злочинця, який 
ховається за кутом, в темній арці, підворітті. 

 
 Не користуйтеся послугами попутних 

машин з незнайомими водіями, не 
погоджуйтеся на пропозицію «просто 
підвезти». 

 
 Якщо ви наділи шарф, заправте 

обидва кінці під пальто (куртку). Перевірте, 
щоб вони не звисали на спину: в іншому 
випадку нападаючий може схопити за них, 
щоб задушити. 

 
 Не слухайте на вулиці музику в 

навушниках, в цьому випадку неможливо 
розпізнати звуки, які говорять про 
небезпеку (кроки за спиною, шум у кущах). 

 
 Не носіть коштовності та гроші в 

сумочці, краще у внутрішні кишені одягу. Не 
носіть сумку з боку проїжджої частини, 
завжди використовуйте плечовий ремінець. 

 Не носіть мобільний телефон на 
шнурку на шиї. По можливості намагайтеся 
не користуватися телефоном на вулиці, 
поставте телефон в режим вібрації. 
 

 

 Не носіть з собою великих грошових 
сум, але якщо Вам  необхідно щось купити, 
заздалегідь відкладіть потрібну суму 
грошей ,  щоб  н е  довелося  ї х 
перераховувати в громадському місці. 
 

 

 Не надягайте великі і помітні золоті 
прикраси, коштовності в навчальні заклади, 
на вулицю, якщо ви йдете без супроводу, 
так як це може привернути увагу злочинця, 
а у випадках нападу, може привести до 
нанесення Вам тілесних ушкоджень. 
 

 

 Якщо Ви помітили, за Вами йде 
незнайома особа і супроводжує Вас до 
входу в під'їзд, не поспішайте заходити з 
ним разом. Зупиніться перед під'їздом, 
зробіть вигляд, що ви чекаєте друга, який 
повинен вийти з хвилини на хвилину. Не 
відвертайтеся від нього, постарайтеся 
запам'ятати прикмети, адже грабіжники 
бажають залишатися непоміченими.  


