
 

Знайте, дотримуйтесь 
японських правил 

 
Українська мова 

Знайте 
Деякі банківські картки, мобільні телефони, картки 

медичного страхування, студентські квитки тощо не 

можна продавати, дарувати, позичати, навіть, якщо 

вони ваші. Також не можна купувати, отримувати чи 

позичати документи інших осіб. 

Дотримуйтесь 
 Злочинні угруповання шукають людей на 

підробітки з високою зарплатою, але простою 

роботою. Підробітки, які не можна робити: 

Забирати речі у дідусів і бабусь  

Забирайте речі з камер зберігання  

Знімати гроші за допомогою чужої готівкової 
картки  
Забирати чужі речі в чужій квартирі є злочином. 

 
Ніколи цього не робіть. 
Якщо вас запросили на таку роботу, не беріться за 
неї. 

Знайте 
Є підробітки, за які не можна братися. Беручись за 

підробіток, який обіцяє, що ви зможете заробляти 

великі гроші за нескладну роботу, ви можете 

несвідомо стати частиною злочинної групи. 

Дотримуйтесь 
Банківські готівкові картки, банківські книжки, 

мобільні телефони (з SIM-картками) не можна 

продавати та віддавати іншим. І той, хто купує, і той, 

хто продає ці речі, буде арештований. 

Якщо ви повертаєтеся до своєї країни і більше 

не збираєтеся користуватися цими речами, зайдіть в 

банк або в телефонний магазин і скажіть, що хочете 

розірвати контракт (kaiyaku). Ви не повинні позичати 

чи віддавати свою картку медичного страхування чи 

студентський квиток. Не використовуйте чужі 

документи. 

Навіть якщо вас попросили друзі, не робіть 

цього. 

Повідомлення від поліції 



 

Знайте 
Не можна ні мати, ні вживати. 
такі препарати, як 

стимулюючі препарати, 
канабіс, 
кокаїн, МДМА (екстазі) тощо. 

 

Дотримуйтесь 
Не можна мати  
Не можна використовувати 
Не можна купувати  
Не можна продавати 
Не можна отримувати від інших людей 
Не можна давати іншим людям 

Контрольовані препарати. 
 

Навіть якщо у Вас є невелика кількість препарату, 
навіть якщо він потрібен Вам тільки для себе, Ви 
будете заарештовані. 
 

Знайте 
Не майте 
Не купуйте 
Не виготовляйте 
Не використовуйте 

підроблену картку резидента 

Дотримуйтесь 
Картка резидента дуже важливий документ. 

Мати, купувати, виготовляти та використовувати 

підроблену карту проживання це злочин.  

За це ви будете арештовані.  

Навіть якщо ви бачите в соціальних мережах рекламу 

«Продаєм, зробимо фальшиву карту резидента», не 

варто її купувати. 

Не змінюйте самостійно те, що написано у вашій 

картці резидента. 

Знайте 
Не здійснюйте мобільні платежі та не робіть 

покупок в інтернет-магазинах на ім’я або за 
номером кредитної картки іншої особи на 
прохання іншої людини . 

Дотримуйтесь 
 У соціальних мережах можна побачити багато 

підробіток, які є незаконними. Є багато незаконних 

підробітків, які обіцяють вам гроші, якщо ви просто 

будете робити покупки. Поліція арештовує тих, хто 

робить такі покупки як спосіб заробітку. Не робіть 

покупки, використовуючи номер чи ім’я кредитної 

картки іншої особи. Навіть якщо ваш друг вас запитає, 

ви ніколи не повинні робити покупки, 

використовуючи номер чи ім’я кредитної картки іншої 

особи.  


