СБУ повідомляє

СБУ повідомляє

Кількість вилученої у населення зброї та інших засобів ураження, що потрапили в
незаконний обіг із зони ведення бойових дій на Сході нашої держави, з кожним роком не
зменшується.

Так, на території Новоукраїнського району, за минулий рік, в ході процесуальних дій
вилучено із незаконного обігу гранати типу РГД-5 та Ф-1 із уніфікованими підривниками
ручних гранат дистанційної дії (запалами), патрони калібру 5,6 мм, 5,45 мм та 9 мм, а
також компоненти вибухових речовин. За усіма фактами незаконного поводження зі
зброєю відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі
зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає від 3 до
7 років в’язниці.

Крім цього, за вчинення злочинів з використанням зброї та інших засобів ураження,
передбачена кримінальна відповідальність згідно зі статтею 258 «Терористичний акт» та
статтею 410 «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї,
бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової
та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ним шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.

На жаль, останнім часом почастішали випадки, коли через бойову зброю гинуть люди за
межами зони бойових дій. При цьому, внаслідок необережного поводження з вибухівкою
та боєприпасами гинуть або отримують каліцтва насамперед малолітні діти.

Зброю та вибухові речовини в мирні міста нашої держави часто везуть цивільні особи,
колишні та діючі військовослужбовці, які брали або беруть участь в Операції об’єднаних
сил (Антитерористичній операції) зі складу Збройних Сил України, Нацгвардії,
добровольчих батальйонів тощо. В подальшому така зброя та засоби ураження
потрапляють в незаконний обіг, чим створюються передумови до вчинення протиправних
дій на мирній території нашої держави, в першу чергу терористичного характеру.
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Крім того, такі дії з боку вище вказаних осіб підривають авторитет воїнів з числа діючих
військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань України, які на даний час
боронять нашу державу у війні з Росією.

Правоохоронні органи вживають відповідні заходи реагування, з метою своєчасного
виявлення та попередження фактів незаконного обігу зброї та засобів ураження. Але
головною складовою антитерористичних заходів мають бути самі громадяни, які
найбільш оперативно можуть звертати увагу на той самий підозрілий пакунок, кимось
залишений у місцях масового скупчення людей або на транспорті, та розуміють негативні
наслідки необережного поводження зі зброєю та яким не байдужа вказана
проблематика. Тому якщо Вам стало відомо про те, що в певної особи наявна зброя,
вибухівка чи інший вибухонебезпечний матеріал, краще повідомте про це у відповідні
правоохоронні органи, щоб не сталися невідворотні трагічні наслідки на території
регіону.

Якщо Вам стали відомі факти прибуття та перебування на території
Маловисківського району підозрілих осіб, факти та наміри здійснення сепаратистської,
терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності просимо інформувати
Новоукраїнське міжрайвідділення Управління СБ України в Кіровоградській області в
цілодобовому режимі:

- на телефон (05251) 2-23-47;

- на електронну пошту sbu_novoukr@ukr.net .

Кожне таке звернення спільно з іншими компетентними органами ретельно
перевіряється та оперативно вживаються відповідні заходи реагування.

Пам'ятайте, що зволікання чи байдужість можуть призвести до людських жертв !
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