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При надзвичайних ситуаціях жителів Барського району просять одразу 

повідомляти на телефони «гарячих ліній»  

У разі виникнення надзвичайних ситуацій на території Барського району 

барчанам слід негайно повідомити про це у відповідні служби за телефонами 

«гарячих ліній». 

Відтак, перш за все потрібно зателефонувати до Барського РВ УМВС 

України у Вінницькій області за тел. (04341) 2-21-43 або (0432) 59-31-14, чи 

звернутися за адресою:  м. Бар, майдан Св. Миколая, 16 або ж надіслати 

відповідне повідомлення на електронну скриньку: barskiyrvumvs@mail.ru 

Про надзвичайні ситуації слід повідомляти і до таких служб: 

Барський районний сектор УДСНС України у Вінницькій області – 101 або 

(04341) 2-22-01; 

відділ з питань цивільного захисту РДА – (04341) 2-20-53; 

відділення ДАІ УМВС – (04341) 2-25-31; 

прокуратура Барського району - (04341) 2-23-88, 2-14-27. 

Також, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Вінницької ОДА, подає телефони «гарячих ліній», за якими 

жителі області повинні повідомляти в разі виявлення підозрілого предмета, 

що нагадує вибухівку: 

 УМВС України у Вінницькій області – (0432) 59-30-03, 59-32-10 

 управління ДАІ УМВС – (0432) 59-33-33. 

 служба безпеки України у Вінницькій області - (0432) 53-13-09 

 прокуратура Вінницької області – (0432) 67-05-44, 67-15-67 

 департамент цивільного захисту Вінницької ОДА – (0432) 67-11-38. 

 державна служба з надзвичайних ситуацій – (101) або оперативний 

черговий ДСНС у Вінницькій області (0432) 46-04-11 
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 обласний Центр медицини катастроф – (0432) 67-01-20 

 служба автомобільних доріг у Вінницькій області – (0432) 67-01-92 

 диспетчер «Цілодобова варта» – (0432) 59-50-39; 

 відділення організації дорожнього руху ВДАІ м. Вінниці (0432) 66-17-

62 

 ч/ч ВДАІ м. Вінниці УМВС – (0432) 59-33-20. 

Крім того, кожному варто знати характерні ознаки, що вказують на можливу 

належність підозрілого предмета до вибухового пристрою: 

 залишені в громадських місцях (транспорті) без нагляду валізи, 

пакунки, коробки тощо. 

 зовнішня схожість предмета на боєприпаси, навчально-імітаційні, 

сигнальні, освітлювальні, піротехнічні вироби. 

 наявність у предмета антени з радіоприймальним пристроєм. 

 наявність у предмета годинникового механізму або електронного 

таймера. 

 наявність у предмета запаху гасу, розчинника, паливно-мастильних і 

хімічних матеріалів тощо. 

 наявність у предмета елементів (деталей), що не відповідають їх 

прямому призначенню. 

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

закріплених за допомогою дроту, ниток, важелів, шнурів тощо. 

 

 
 




