
Про оперативну обстановку в Харківській області 
за добу станом на 07:00 27 травня 2016 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 27 травня: 

Мінлива хмарність. Вночі по місту та місцями по області - невеликий 
короткочасний дощ, місцями - гроза. Вдень - короткочасний дощ, гроза, 
місцями - град, шквал 15-20 м/с. Вітер змінних  напрямків, 3-8 м/с. 
Температура повітря по області: вночі 11-16°, вдень 22-27°. По місту: 
температура повітря: вночі 13-15°, вдень 2426°. Радіаційний фон – 11 
мкр/год. 

Попередження  про  стихійні  та  небезпечні  гідрометеорологічні  
явища, різкі  зміни  погоди: 

Вдень 27 травня по місту та області очікується гроза, місцями - град,  
шквал 15-20 м/с. 

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

27.05 о 05:00 Шевченківський район, вул. Серпова, 4, будівля «Служби 
рятування тварин», будівництво якої признано незаконним. Зібралися 
близько 30 активістів, які перешкоджали зносу будівлі, відбулася сутичка з 
робітниками. Цим часом до місця сутички прибули активіст Харківського 
Євромайдана Валентин Бистриченко з адвокатом Тарасенком, який 
повідомив на телефон оператора «102», що почув від двох мітингуючих про 
те, що вказана будівля замінована й відбудеться вибух. До місця події 
направлені підрозділи НП, слідчо-оперативна група експерти, 
вибухотехніки, кінологи.  Під час обстеження вибухонебезпечних пристроїв 
та речовин не знайдено. 

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. Зареєстровано 1 особа, що потонула: 

- 17.05 Шевченківський район, с. Тетянівка, у ставку під час відпочинку з 
друзями в стані алкогольного сп’яніння потонув чоловік 12.11.1984 року 
народження. Тіло загиблого піднято на поверхню 25.05. 

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

Всього – 6 по місту – 3 по області - 3, загиблих - 1: 
26.05 о 12:41 Двурічанський район, с. Гряниківка, сталася пожежа у 
приватному домоволодінні площею 1 м2 . На місці пожежі знайдено тіло 
власника, вік встановлюється. Причина пожежі – коротке замкнення 
електропроводки. 

11 Дорожньо -транспортні пригоди:  
всього - 52, травмовано - 1 загиблих – 1: 
26.05 о 15:00 Червонозаводський район, пров. Лиманський, 1, хлопчик 



2005 року народження катався на велосипеді, виїхав на дорогу, де зітнувся з 
автомобілем КІА. Від отриманих травм помер у лікарні. 

12 Знаходяться на контролі 1 заявка.  
За минулу добу роботи по знешкодженню вибухонебезпечних предметів не 
проводились. 

 


