
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 15 травня 2017 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 15 травня:  

Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 
7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря 
по області: вночі 7-12° тепла, вдень 15-18° тепла; по місту: вночі 7-9° 
тепла, вдень 15-17° тепла. Радіаційний фон - 12 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: 15 травня по місту і області вранці та вдень місцями 
пориви північно-східного вітру 15 – 20 м/с. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
 

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 
щодо ліквідації надзвичайної ситуації 

на території військового складу 
поблизу м. Балаклії Харківської області 
(станом на 18:00. 14 травня 2017 року) 

Територію м. Балаклії та 9 прилеглих населених пунктів у зоні 
надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів. 

З початку виконання робіт від місцевого населення отримано та 
відпрацьовано 664 заявки про виявлення ВНП (14 травня – 0 заявок). 

Всього з початку робіт вилучено 29 тис. 073 вибухонебезпечних 
предметів. 

Залишилось очистити близько 1 га (заболочена місцевість).  
До робіт з очищення територій від вибухонебезпечних предметів від 

ДСНС залучено 16 чол. та 5 од. спеціальної техніки (3 піротехнічних 
розрахунки). 

У зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил 
загальною чисельністю 205 чол. та 74 од. техніки, у тому числі від ДСНС 
34 чол. особового складу та 10 од. спеціальної техніки: 

від ГУ НП у Харківській області – 8 чол. та 4 од. техніки; 
від Міноборони – 159 чол. та 58 од. техніки; 
від комунальних служб – 4 чол. та 2 од. техніки. 

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. Проїзд на дорогах міста та області забезпечено. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано. 
8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 
9 Лісові пожежі - не зареєстровано. 

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 6, по місту - 1, по області - 5, загиблих – 3: 
- 13.05 Балаклійський район, с. Чепіль, у приватному домоволодінні. О 



16:35 від чадного газу загинули дві жінки: 1932 року народження - 
власниця будинку та 1975 року народження, що перебувала в гостях у 
власниці будинку. 
- 13.05 м. Харків, Індустріальний район, у приватному домоволодінні. О 
16:10 під час приготування їжі спалахнув одяг на жінці, 1938 року 
народження. Від отриманих опіків жінка загинула на місці пригоди. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 29, травмовано - 2, загинуло немає.  

12 Боєприпаси часів ДСВ.  Знаходяться на контролі 8 заявок. 
За минулу добу роботи щодо знешкодження  вибухонебезпечних 
предметів не проводились. 

 


