
 

 

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ТА ГОСТІ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ! 
Координаційна група Антитерористичного 

центру при Управлінні Служби безпеки України у 

Вінницькій області звертається до Вас з проханням 

бути пильними та небайдужими у питаннях протидії 

можливим проявам терористичного характеру! 

У разі виявлення підозрілої поведінки осіб, зброї, 

вибухових пристроїв чи схожих на вибухівку 

предметів, фактів запуску безпілотних літальних 

апаратів поблизу військових та інших важливих 

об’єктів негайно повідомляйте про це на гарячу лінію 

УСБУ у Вінницькій області за тел.: (0432) 53-13-09 

(цілодобово), електронну скриньку: 

usbu_vin@ssu.gov.ua, або за номером «102» !  

Не торкайтесь підозрілих предметів і до приїзду 

правоохоронців застерігайте від цього оточуючих 

осіб! 
 

Координаційна група Антитерористичного центру 

при УСБУ у Вінницькій області 
 

 

 



П А М ’ Я Т К А 

щодо першочергових дій у разі виявлення вибухових пристроїв 

чи схожих на них предметів  

 

У разі виявлення особою вибухового пристрою або предмета, що за 

зовнішнім виглядом може бути вибуховим пристроєм, необхідно: 

негайно повідомити чергові частини Управління Служби Безпеки України 

або Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за тел.: 53-

13-09, або за номером «102»; 

не торкатись підозрілого предмету і до приїзду правоохоронців  застерігати 

від цього оточуючих осіб; 

у разі потреби, організувати евакуацію людей з будівлі чи території, де 

виявлений вибуховий пристрій чи схожий на нього предмет; 

суворо дотримуватись вказівок спеціалістів-вибухотехніків або інших 

представників правоохоронних структур. 
 

 

Характерні ознаки предметів, що можуть належати до вибухових 

пристроїв: 
 

предмети (валізи, сумки, футляри, барсетки, пакунки, коробки, пакети 

тощо) залишені без нагляду в громадських місцях, адміністративних 

приміщеннях, місцях масового скупчення людей; 

предмети мають вигляд боєприпасів, навчально-імітаційних, сигнальних, 

освітлювальних, піротехнічних виробів чи їх елементів; 

наявність звуку працюючого годинникового механізму, джерелом якого  є 

предмет; 

наявність запаху розчинника, паливно-мастильних матеріалів, хімічних 

речовин тощо; 

наявність диму, джерелом якого  є предмет; 

наявність елементів (деталей), що не відповідають його прямому 

призначенню; 

невідповідність ваги предмета його об’єму; 

наявність будь-якого додаткового контакту предмета з об'єктами 

навколишньої обстановки; 

наявність у дверях, вікнах, люках будь-яких сторонніх предметів, 

закріпленого дроту, ниток, важелів, шнурів тощо; 

наявність стороннього сміття, порушення ґрунту за відсутності пояснень 

щодо їх виникнення у відповідних служб; 

тривале, без виправданих причин, перебування автотранспортних засобів 

поруч з адміністративними будівлями, промисловими об’єктами та місцями 

масового скупчення людей. 

 

П А М ’ Я Т А Й Т Е ! 

Марна трата часу при загрозі вибуху може призвести до людських жертв ! 

  
Координаційна група Антитерористичного центру 

при УСБУ у Вінницькій області  

 


