
                                                                                                       
                                                                                                      

Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 19 травня 2017 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 19 травня:  

Мінлива хмарність. Вночі - місцями невеликий дощ. Вдень дощ, місцями - 
гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря: вночі 3 - 8° 
тепла, вдень 13 - 18  По місту: температура повітря вночі 4 - 6° тепла, 
вдень 15 - 17°. Радіаційний фон 12 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: 19 травня вдень  місцями очікуються грози. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події – 1: 

   18.05 Куп’янський район, на автомобільній дорозі загального 
користування місцевого значення «Андріївка-Курган-Мілове» сталося 
обрушення пішохідної частину мосту через р. Сіверський Донець (рік 
будівництва – 1962. Довжина споруди - 245 м. Габарит – 7+2х1,5). За 
результатами попереднього висновку спеціалізованої організації, споруда 
знаходиться в аварійному стані. Рух перекрито як для автомобільного 
транспорту, так і для пішоходів. Службою автомобільних доріг 
розроблено схему маршруту об’їзду споруди та погоджено з Управлінням 
превентивної діяльності ГУ НП в Харківській області. 
Жертв та постраждалих немає. 

4 Рух залізничного транспорту на ділянках області здійснювався за 
розкладом, за винятком: 
   18.05 Харківський район, станція «Артемівка», на перегоні Мерефа – 
Покотилівка о 08:04 через власну необережність під потяг № 7022 
сполученням Лозова – Харків потрапив підліток, 2003 року народження, 
який від отриманих травм загинув на місці. Внаслідок події виникла 
затримка руху поїздів 3 години 46 хвилин. 

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 - 9, по місту – 8, по області - 1, загиблих – 1: 
- 18.05 м. Харків, Московський район, у гуртожитку о 22:47 сталася 
пожежа. Горіла кімната площею 8 м2, перекриття над нею, 3 м2, загальний 
коридор 30 м2. На місті пожежі знайдено тіло чоловіка, 1957 року 
народження. Причина пожежі – необережність під час паління. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 49, травмовано - 2, загинуло – 0.  

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 5 заявок. 
   За минулу добу виконано 1 заявку у Барвінківському районі 
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знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. 

 


