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До розгляду та вжиття заход1в реагування. 
Про результат 1нформувати ГУ Нац. пол1цн в Луг. 
облает! 
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Н А Ц Ю Н А Л Ь Н А П О Л Щ Ш У К Р А Ш И 
Головне управл1ння Нацюнально! пол1ци в Луганськ1Й облает! 
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Заступнику голови Лугансько!" 
обласно! в1йськово-цив1льно1 
адм1н1страцн 
Л1шик О.П. 

Про надання сприяння в розм1щення 
1нформац1йних матер1ал1в 

Шановна Ольго Петргвно! 

Останн1м часом до пол1цн звертаеться все б1льше громадян, яких 
ошукали шахрш. 

Схеми обману досить р1зноман1тн1. 
Так, шахра*! телефонують, називаючись прац1вником служби безпеки 

банку або сп1вроб1тником банку, та п1д будь-яким приводом вимагають 
пов1домити рекв1зити картки громадян, з яко1 пот1м зн1мають грош!. 

П1д приводом покупки або продажу товар1в через всесв1тню мережу 
1нтернет шахраУ, обдурюючи, заволод1вають коштами з карткових рахунк1в 
громадян. 

Також, злочинц! телефонують громадянам та, називаючись 
сп1вроб1тником правоохоронних орган1в, пов1домляють, що Ух родич! начебто 
СК01ЛИ правопорушення 1 для уникнення притягнення Ух до в1дпов1дальност1 
негайно потр1бн1 грош!. 

Враховуючи те, що найчаст1ше жертвами шахраУв стають громадяни 
похилого в1ку, 1нш1 соц1ально незахищен! верстви населения, з метою 
проф1лактики вказаного виду злочин1в, просимо Вас пщтримати 1н1ц1ативу 
ГУНП в Луганськ1й обдаст! щодо проведения проф1лактичних заход1в з 
упередження шахрайств п1д гаслом «Не даме себе обдурити» та посприяти 
розмноженню та розм1щенню на 1нформац1йних дошках, дошках оголошень, в 
1нших видных м1сцях у вс1х органах захисту населения, територ1альних центрах 
соц1ального обслуговування (надання соц1альних послуг), управл1нь 
Ненс1йного фонду УкраУни в мУстах та районах облает! 1нформац1йних 
матер1ал1в (додаються). 

Кр1м цього, просимо орган1зувати проведения соц1альними прац1вниками 
п1д час в1дв1дування громадян за адресами Ух мешкання в1дпов1дноУ 
роз'яснювальноУ роботы з використанням наданих 1нформац1йних матер1ал1в. 

Дякуемо за сп1впрацю. 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
о / 

3 повагою / / 
начальник Г)\[кисс:1 / , С.А. КомУссаров 
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Н А Ц Ю Н А Л Ь Н А П0Л1Ц1Я У К Р А Т Н И 
Головне управл1ння в Луганськ1й облает! 

ПОПБРБДЖАС 
Увага! Будьте пильш та обережнИ 
Не дайте себе обдурити Ш а х р а я м ! 

Пам'ятайте, що на територи Укрщнж 
не проводиться обмш грошових купюр. 

При кушвл! товару через 1нтернет-мереж1, 
здшснюйте оплату за товар Т1АЬЕИ при його отримани!. 

ШкоАИ не пов1ДОМАЯйте по телефону ваш! паспортн! дан!, 
П1Я-коД| !ншу !нформац!ю. 

Не дов!ряйте шформаци про те, що ваш родич попав у халепу 
'1 потрбЛ^га1н(Пр>Ш1"що1 визв 

Не звоАшаючн, звертаит 
або 

Ваше оперативке по 

ТИНОГО» 

В1ДД1ЛУ ПОЛЩШ 



НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЮ ШАХРА1В! 
П О Л 1 Ц 1 Я Л У Г А Н Щ И Н И З В Е Р Т Д е Т Ь С Я д о Г Р О М А Д Я Н 
Останн1м часом до пол1цГ| звертаеться все бшьше громддян, яких ошукали шахраУ. Прац1вники лол1Ц|Тзакликають громддян бути лильними та обачними. Не 
дов1ряйте особам, яю намагаються л щ будь-яким приводом вас ошукаги. Не звол1каючи, звертайтеся до найближчого вщдшу лол1Ц|Т або телефонуйте «102». 
Розловщайте своУм друзям, рщним та близьким лро те, яю вщл шахрайств сьогсдн! розловсюджен! 1 як лотр|бно Д1яти, щоб не стати жертвою злочину. 

БАИКВСЬШ ШАХРАИ 
ШахраУ телефонують називаючись прац1Вником служби безпеки банку або банк1всы<им клерком та пщ будь-яким «службовим» лриводом вимагають повщомити 
рекв1зиги картки. 
ЯКНЕОБХЩИОЦШИ 
- Н1К0ЛИI н1кому не називайге коди \ парол!, нав1ть якщо вам дзвонить генеральний директор банку. Банк н1коли не буде дзвонити вам на телефон 1 просиги п1н-код або 
зробити якусь Д1Ю 3 вашею карткою. Банк УУ просто заблокуе, а вам необхщно буде прийти в офю I вир1шити ус! проблеми; 
- якщо вам дзвонягь \ кажуть, що у вас проблеми з картою - локладгть трубку I сам! зателефонуйте в банк або сходть до найближчого В1дд1лення - жодна служба безпеки 
банку не буде вас просити йти в банкомат, вставляти в ньото карту \ натискати яюсь кнопки. Це шахраУ; 
- запам'ятайте або залиш1ть номери телефон1В, адреси або номера машин, якщо запщозрите, що стосовно вас вщбуваеться шахрайство; 
- нетайно телефонуйте до пол1Ц|Т \ виматайте прийняти в1д вас заяву лро скоення злочину. 

ПРИДБАННЯ ТОВАРЕ У1НТЕРНЕТ1 
Схеми обману досить рзномант! - покулець часто ризикуе не заощадити, а залишитися взатал! без товару I грошей. ШахраУ пщ приводом покупки або продажу товар1в 
через всесв1тню мережу 1нтернет обдурюючи, заволодвають трошовими коштами з вашего картковото рахунку. 
ЯКНЕ0БЩН0Д1ЯТИ 
- перев1ряйте дан! продавця в 1нтернет1. Введггь в пошукову систему номер телефону, е-таИ, рекв1зити для оплати та 1нш1 дан! про продавця. Таким чином можна буде 
знайти вщгуки або ж компрометуючу 1нффмац1Ю - не лосп1шайте робити передоплату, особливо якщо вам пропонують зробити перевщ фошей за товар або послуту 
ттльки через У\/е51ет ип10п або за допомаою р1зних плат1жних систем, таких як \А/еЬпх)пеу, С1\/\/1 \ 1н. Виявити Шахрая - одержувача грошей в такому випадку буде дуже 
скпддно - особливо, якщо контрагент перебувае в 1нш1й фаУн!. - н1 в якому раз! не вщправляйте контрагенту коп1Ю паспфта або 1ПН. Школи не передавайте персональн! 
дан! третУм особам: Р1М-код карти, секретн! коди; парол!, як! приходять на ваш телефон, дан! паспфту - не купуйте товар за заниженою дною. Перев1ряйте реальну 
варлсть такао товару в мереж! або в магазинах, а також на сайтах гюр1вняння дн. Низька дна - лерша ознака обману. 
- зробивши виб|р, лередзвонгть в магазин I утсннгть во! дан! про магазин, товар, вартУсть доставки, терм!н гарантУУ, гарант!йних майстерень! т.д. 
- якщо товар знаходиться в !ншому м!ст!, то фаще скористатися доставкою з можливютю пюляллати. Покупцев! доведеться трохи переплатити (якщо за доставку 
платить одержувач), але зато у нього буде можлив!сть лодивитися на товар перед тим, як вщдати за нього грош!. 
- якщо ж ви пщозрюете, що стали жертвою шахраУв, негайно ловщомте про це в банк, заблокуйге карту! зверн!ться до правоохоронних орган!в. 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ НАЦЮНАЛЬНО! П0Л1Ц11В ЛУГАНСЬЮЙ ОБЛАСЛ 


