
Про оперативну обстановку в Харківській області 
за добу станом на 07:00 12 травня 2016 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 12 травня: 

Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, у східній половині області 
сильний. Вдень по місту та місцями по області короткочасний дощ. Гроза, 
місцями град та шквал, 15 - 20 м/с. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура 
повітря по області: вночі 9 - 14°, вдень 17 - 22°. По місту: температура 
повітря: вночі 11 - 13°, вдень 19 - 21°.Радіаційний фон 9 мкр/г. 
Попередження про стихійні та небезпечні гідрометеорологічні явища, 
різкі зміни погоди. Протягом доби 12 квітня очікуються грози, місцями град 
та шквали 15 - 20 м/с. Вночі 12 травня у східній половині області сильний 
дощ. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події - не зареєстровано. 
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. 
За винятком: 
11.05 о 14:12 надійшло повідомлення від чергового по метрополітену про те, 
що під електропотяг, який наближався до станції «23 серпня» кинулася 
жінка, 1982 року народження, з двома дітьми 6 та 10 років. Людей звільнили 
з-під 2-го вагону без значних пошкоджень. Після обстеження лікарями 
встановлено, що жінка протягом тривалого часу вживала антидепресанти, а 
останні 2 дні не вживала, що ймовірно спричинило прийняття нею рішення 
до скоєння суїциду. Усі учасники інциденту каретою швидкої допомоги 
доставлені у лікарню. Рух на лінії затримався упродовж 10 хвилин. 
Проїзд на дорогах міста та області забезпечено. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано. 
8 Загиблі на водних об’єктах - зареєстровано 4 особи, що потонули: 

- 06.05 Куп’янський район, с. Московка, ставок Кондрашівської сільради, 
під час вилову риби з човну потонув чоловік 02.12.1946 року народження. 
Тіло піднято на поверхню 07.05. 
- 08.05 Вовчанський район, с. Рубіжне, у ставку за нез’ясованих обставин 
потонув чоловік 1986 року народження. Тіло піднято на поверхню 09.05. 
- 09.05 смт Первомайський, в озері Сиваш за нез’ясованих обставин 
потонув чоловік 1962 року народження. Тіло піднято на поверхню 09.05. 
- 09.05 м. Харків, в річці Уди за нез’ясованих обставин потонув хлопчик 
2012 року народження. Тіло піднято на поверхню 09.05. 

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

Всього – 3 по місту – 2 по області - 1, загиблих - немає. 
11 Дорожньо - транспортні пригоди: всього - 44, травмовано - 1, загиблих - 

немає. 



12 Боєприпаси часів ДСВ.   Знаходяться на контролі 13 заявок. 
За минулу добу виконано 6 заявок у Красноградському (1), Первомайському 
(1), Харківському (3) районах та м. Балакліїі (1). Знешкоджено 6 одиниць 
вибухонебезпечних предметів. 
11.05 о 18:00 до чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС України у Харківській 
області від диспетчера 24-ДПРЧ ГУ ДСНС України у Харківській області 
надійшла інформація про вибух на подвір’ї приватного домоволодіння у 
Харківській обл., м. Лозова.  
Вибух стався внаслідок розпилювання артилерійського снаряду 125 мм часів 
ДСВ, який господар знайшов за допомогою металошукача. 
На місці події загинув власник домоволодіння 14.05.1961 року народження. 
Вибухом пошкоджено ріг житлового будинку розміром в плані 5х7 м, вибиті 
два вікна. 
При обстеженні подвір`я знайдено ще два артилерійських снаряди часів ДСВ 
калібром 125 мм. 

 
 


