надмірним рухом людей, які заходять в будинок
та виходять з будинку чи приватної власності та
тиняються без діла навколо будинку.
• Зміни в будівлі. До них відносяться
Наркобудинки виникають не тільки в сусідніх
покривання вікон та скляних дверей
околицях; вони можуть існувати у будь-якій
будь-якими іншими матеріалами , окрім
околиці. «Наркобудинки» - це будинки, що
занавісок чи драпірованих завіс,
використовуються для виробництва
забарикадування вікон та дверей та вимкнення
незаконних наркотиків, таких як
пожежної сигналізації.
метамфетаміни, марихуана та кокаїн. В зв’язку
• Яскраве світло всередині
з використанням небезпечних хімічних речовин
приміщення. 1000-ватні лампи високої напруги
та пожежною небезпекою, яку вони створюють,
звичайно використовуються у виробництві
наркобудинки становлять серйозну небезпеку
метамфетамінів та вирощуванні коноплі.
для громадськості.
• Постійні звуки гудіння подібні до звуків
Наркодиллери шукають за районом, в якому
працюючого вентилятора, чи трансформатора,
сусіди ізолюються і не спілкуються одні з
який охолоджуються рідиною.
одними. Це полегшує залякування тих сусідів,
• Орендарі, які володіють дорогими речами,
які зауважують наркодіяльність.
особливо якщо здається, що вони
Наркодиллери полюбляють околиці, де
безробітні. Дорогі машини, мобільні телефони,
говорять: «Таке в нас неможливо».
домашні розважальні системи, та інше.
• Дорогі засоби безпеки, значно досконаліші
за звичайні домашні системи безпеки. До них
Як Ви можете розпізнати наркобудинок у відносяться загороджування парканом,
сторожові собаки, пункт спостереження, та інші.
своїй околиці?
Більшість наркобудинків мають подібні
• Мінімальний догляд за будівлею та
розпізнавальні характерні риси. Дивіться за
будинком. Неохайний двір, невелика кількість
наступними ознаками:
чи зовсім відсутність меблів.
• Незнайомі Запахи. Запахи, які слід
•
Посилення шуму та кількості
зауважувати включають: аміак, ацетон, кислоти злочинів. Гучні звуки, бійки, звучання
та розчинники.
радіопередач, особливо вночі. Збільшення
• Частий та незвичайний рух машин та
кількості злочинів, таких як крадіжка зі взломом
людей – зупиняються, входять і
автомобіля, пограбування, вандалізм та
виходять. Спостерігайте за частими візитами
насильство, а також активна проституція в
різних машин в різні пори дня та ночі. Ставтесь з районі та його околицях.
підозрою до транспортних засобів із неясними чи
відсутніми номерними знаками. Спостерігайте за

Чи є у Вашій околиці
наркобудинок?

Запобігання – це найкращий спосіб
зупинити діяльність наркобудинків!
Ви можете зменшити ймовірність заснування
наркобудинку у Вашій околиці. Зустріньтесь та
познайомтесь з Вашими сусідами та
представниками поліції Вашої околиці.
Співпрацюйте з правоохоронними органами,
щоб швидко вирішити проблеми, що виникають
у Вашій околиці.

Що необхідно зробити, якщо Ви
запідозрили існування наркобудинку у
Вашій місцевості?
•
Спілкування та зв’язок – це ключові
елементи. Повідомляйте всім, кому можливо:
сусідам, поліцейським, Службі Безпечні Громади
та Околиці, у місцеві відділи по боротьбі зі
злочинністю, яким-небудь представникам
уряду, які можуть допомогти Вам позбутись
наркобудинку. Вам не вдасться вирішити
самостійно цю проблему – лише спільними
зусиллями можна позбутись наркобудинку.

•
Ведіть записи. Заведіть календар і журнал
для записів, щоб записувати номерні знаки,
кольори та марки підозрілих машин, дату та час
подій.
Записуйте час та дату виникнення інцидентів
навколо наркобудинку, таких як постріли,
крики, крадіжки зі взломом, вандалізм та інші.
Повідомте про це поліцію.
•
Будьте терплячими. Поліція повинна діяти
в рамках закону, так само як і кожний з Вас.
Щоб законно закрити наркобізнес потрібно
зібрати достатньо доказів, що в свою чергу може
взяти багато часу, тому не втрачайте надію.

Щоб повідомити про діяльність
наркобізнесу дзвоніть по телефону:
• Невідкладні ситуації: 911
• Поліцейська служба міста
Калгарі: (403) 266-1234
• Безпечні Громади та
Околиці: 1 (866) 960-7226
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