
ОБЕРЕЖНО! 

ПОЛІЦІЯ НІМЕЧЧИНИ  
ПОПЕРЕДЖУЄ 

ПОРАДИ ДЛЯ ГРОМАДЯН 
 

1. Не кладіть гроші та цінні речі до заднього 
карману брюк та зовнішніх карманів рюкзаку. 
 
2. У громадському транспорті звертайте 
особливу увагу на поведінку осіб, що 
знаходяться близько до вас (позаду чи 
збоку). 
 
3. У місцях громадського харчування не 
варто вішати сумки на стілець. Тримайте їх 
між ніг під час їжі. Пам'ятайте, що сумка 
повинна бути в фізичному контакті з вами.  
 
4. Перебуваючи в кафе, ресторані, не 
кладіть телефон на край столу. 
 
5. Потрібно бути уважним, але постійно 
смикати і погладжувати кишеню, в якій 
лежать гаманець, гроші або телефон, не 
треба - ви саме себе видаєте. Так, будьте на 
чеку, тримайте все під контролем ... але не 
кожні 3 секунди. 
 
6. Тримайте мінімум грошей в гаманці. Не 
носіть із собою без потреби усі платіжні 
картки і велику суму грошей, щоб не 
втратити все відразу. 
 
7. Якщо крадіжка відбулася, то зверніться в 
банк  та до мобільного оператора і 
заблокуйте  свої  платіжні картки та sim-
карти мобільного зв'язку.  

 
«Послуга доброго носія» - Der 
Taschenträger-Trick 
В даному кримінальному сценарії 

метою злочинців стають літні люди, що 
повертаються додому з покупками - 
важкими сумками з продуктового магазину. 
Злочинець пропонує свою допомогу, бере 
сумки, піднімається по сходах  швидше 
жертви, встигаючи їх обшукати і витягнути 
весь гаманець або гроші з нього. 

 
«Жебрацький прийом» - Der 
Bettel-Trick 
Здійснюється групою дітей і 

підлітків. В закусочній або вуличному кафе 
вони просять грошей за допомогою 
таблички. Як тільки жертва відволікається, 
хтось із їх групи швидко краде гаманець зі 
столу або витягує його з сумки або кишені. 
Можливий варіант: група дітей оточує 
перехожого на вулиці, розігруючи, так би 
мовити, «жебрацький» сценарій. Дорослі 
члени банди можуть, до речі перебувати 
десь поруч. 
 

 

 



Німецьке видання «Deutsche Welle» 
опублікувало список найбільш поширених 
трюків, якими користуються німецькі 
кишенькові злодії. Упевнені, що злочинці в 
нашій країні діють практично так само. 

 

«Штовхання» - Der Rempel-Trick 
Злочинець нібито випадково 
штовхає чи зачіпає жертву, і в цей 

час швидко виймає гаманець з його кишені 
або сумки. Якщо злочинці працюють 
удвох, один з них, рухаючись попереду, 
раптово зупиняється, а його спільник 
штовхає жертву ззаду, здійснюючи 
к р а д і ж к у .  Ц е й  п р и й о м  т а к о ж 
застосовується на ескалаторах і в 
громадському транспорті. 

 

«Витиснення» - Der Drängler-
Trick 
У автобусах або вагонах злодій 

(нібито вимушено) довго напирає на 
одного з пасажирів, тіснить його, поки той, 
щоб уникнути необхідності стояти 
обличчям до цього сусіда, відвертається, 
підставляючи для крадіжки сумку на плечі, 
рюкзак на спині або задню кишеню. 

 

«Розмін  грошей»  -  Der 
Geldwechsel-Trick 
Злочинець просить перехожого  

розміняти велику купюру. Коли той дістає 
гаманець, злодій  відволікає увагу жертви, 
непомітно витягуючи з гаманця купюри.  

«Випадковий турист» - Der 
Stadtplan-Trick 
Я к и й с ь  н і б и т о  п р и ї ж д ж и й 

(злочинець) з картою міста в руках 
звертається до перехожого з проханням 
про допомогу. Поки жертва відволіклася, 
дивиться на карту або пояснює дорогу, 
подільник непомітно виймає цінності з 
кишені або сумки. На вокзалах цей  
сценарій розігрується біля інформаційних 
стендів або  табло з планом міських вулиць. 

 
«Забруднення» - Der Beschmutzer
-Trick 
Застосовується біля банків або 

банкоматів. Одяг жертви, яка тільки що 
зняла гроші, бруднять кетчупом, кавою, 
морозивом або лимонадом. Бурхливо 
вибачаючись за завдану неприємність і 
намагаючись очистити одяг, злочинець 
виймає купюри з гаманця або дістає весь 
гаманець цілком. 

 
«Ресторанний прийом» - Der 
Restaurant-Trick 
Постраждалі в даному випадку 

багато в чому винні самі. Той, хто 
безтурботно вішає піджак або куртку на 
спинку стільця, не повинен сильно 
дивуватися, що рано чи пізно хтось витягне 
з них гаманець або мобільний телефон. Те 
ж саме можна сказати про сумочки, 
повішені на спинку стільця, особливо коли  
столик знаходиться на біля дверей, . 

«Прийом в супермаркеті» - Der 
Supermarkt-Trick 
Злочинець звертається до жертви, 

що повісила сумку на ручку візка для 
покупок або до того, хто поклав у візок свою 
сумку. Крадій просить особу допомогти 
знайти йому якийсь певний товар. Приклад: 
«Де вони тут сіль заховали?». Поки людина 
намагається допомогти, відволікаючись при 
цьому, з його сумки зникає гаманець, що 
зазвичай стає ясно лише біля каси. 

 
«Підняття» - Der Hochhebe-Trick 
Застосовується в пивних або барах 

інших багатолюдних, веселих 

місцях, які сприяють до спілкування і 

жартів. Хтось із відвідувачів (злодій) 

підходить до жертви і каже, що може на 

спір визначити вагу людини, піднявши його 

від підлоги. Обіймаючи при цьому жертву, 

злочинець витягає гаманець або мобільний 

телефон. 

 
«Прийом з квітами» - Der Blumen-
Trick 
Незнайомець вітає жертву на 

вулиці, обіймає, прикріплюючи до одягу 
квітку - скажімо, червону гвоздику. Поки 
жертва в замішанні та намагається 
зрозуміти, чому вона удостоїлася такого 
знаку уваги, злодій видаляється з 
викраденим гаманцем. 


