
Про оперативну обстановку в Харківській області   
                                за добу станом на 07:00  11 травня 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 11 травня:  
Мінлива хмарність. Вночі по місту та місцями по області невеликий 
короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза, 
місцями град, шквали 15-20 м/с.    
Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря: по області: вночі 9- 
14° тепла, вдень 20-25° тепла. По місту: вночі 10-12° тепла, вдень 22-24° 
тепла. Радіаційний фон - 8 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища:  
Вночі 11 травня місцями очікуються грози; вдень грози, місцями град, 
шквали 15-20 м/с. 

 2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події - 2. 

- 10.05 приблизно о 20:00 у м. Ізюм, пров. Воронежський, 3 (приватне 
домоволодіння) працівниками поліції виявлено два трупи громадян: 
власник будинку 1949 р/н та безпритульний віком приблизно 65 років. В 
приміщенні відчувався запах гарі. До місця події була направлена 
оперативна група ДСНС, яка встановила, що загиблі розпивали спиртні 
напої, при цьому піч будинку топилася (будинок обладнаний пічним 
опаленням). За попередніми висновками судмедексперта, вірогідною 
причиною загибелі може бути отруєння чадним газом. Проводиться 
розслідування. 
- м. Харків, Київський район, вул. Шевченка, 233б. Близько 04:00 11.05 
стався потужний вибух біля огорожі бази підрозділу МВС «Східний 
корпус». Внаслідок вибуху вибиті вікна в будівлі житлово-комунального 
технікуму, який розташований поруч з місцем вибуху. За попередньою 
інформацію правоохоронців, спрацював саморобний вибуховий пристрій, 
приблизно 400г в тротиловому еквіваленті. Постраждалих під час 
інциденту немає. Проводиться розслідування. 

4 Рух залізничного транспорту на ділянках області здійснювався за 
розкладом. 

5 Аеропорт «Харків» працював згідно з графіком, без аварій. 
6 Міжміський автотранспорт та міський транспорт (автобуси, 

тролейбуси, трамваї, метрополітен) працював на маршрутах згідно з 
графіком без аварій. Проїзд на дорогах міста та області забезпечено. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення - 1.  
Близько 11:00 10.05. в м. Харків на вул. Іванова, 19/21, на території  
школи № 5 сталась аварія на магістральній теплотрасі діаметром 300мм, в 
результаті чого утворився фонтан води заввишки понад 10 метрів. 
Зусиллями комунальних служб витік води був швидко зупинений, на місці 
аварії проводяться ремонтні роботи. Прорив магістралі стався внаслідок 
гідравлічних випробувань комунікацій, які проводили працівники 
теплових мереж. Постраждалих під час інциденту немає. Заняття в школі 
не зупинялись. 

8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 



9 Лісові пожежі - не зареєстровано. 
10 Пожежі в населених пунктах: 

Всього - 8, по місту - 5, по області - 3, загинуло 2 людини: 
- м. Харків, Індустріальний район, в’їзд Автоматний, 3. О 03:52 11.05 
сталась пожежа в приватному домоволодінні на площі 80 кв. м. На місті 
пожежі знайдені тіла власника будинку 1961 р/н і невідомої людини, 
особа якої встановлюється.   

11 Дорожньо-транспортні пригоди: 
Всього - 37, травмовано - 3, загиблих - немає. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 14 заявок. За минулу 
добу виконано 3 заявки в Чугуївському (2) районі і м. Харкові (1). 
Всього знешкоджено 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.   

 


