
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

                                за добу станом на 07:00  20 травня 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 20 травня:  
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень 
короткочасний дощ, грози, місцями град.  Вітер південно - західний 7 - 12 
м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с. Температура повітря: по області: вночі 5 - 
10° тепла, вдень 13 - 18° тепла. По місту: вночі 7 - 9° тепла, вдень 15 - 17° 
тепла. Радіаційний фон - 11 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища:  
Вдень 20 травня по місту і області очікуються грози, місцями град, 
пориви південно - західного вітру 15 - 20 м/с. 

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

Близько 07:00 19.05 на подвір’і приватного домоволодіння за адресою: м. 
Харків, Індустріальний район, вул. Саблева, 3, стався вибух гранати РГД-
5. Вибухом пошкоджена стіна гаражу. Жертв та постраждалих 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 - не зареєстровано.  
8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 
9 Лісові пожежі - не зареєстровано. 

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 9, по місту - 4, по області - 5, загиблих - немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 50, травмовано - 7, загинуло 3 людини: 
- м. Харків, вул. Сумська, 132. Об 11:30 19.05 автобусом збито пішохода - 
жінку 1956 р/н, яка від отриманих травм загинула на місці пригоди; 
- Харківський район, автотраса Київ - Харків - Довжанський, поблизу с. 
Коротич. О 01:20 20.05 сталось лобове зіткнення автомобілів ВАЗ-2104 і 
«КІА». За кілька хвилин в них врізався автомобіль ВАЗ- 2106. В 
автомобілі ВАЗ-2104 знаходилось 4 військовослужбовця. Внаслідок ДТП 
на місці пригоди загинули водії ВАЗ-2104 і «КІА», ще 5 учасників ДТП 
травмовані і доправлені до лікарні. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 4 заявки. За минулу добу 
виконано 5 заявок у Зміївському (1), Нововодолазькому (2) і 
Чугуївському (2) районах. Всього знешкоджено 8 одиниць 
вибухонебезпечних предметів.  

 


