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

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

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно - східний, 5 - 10 
м/с. Температура повітря: вночі 2 - 7° морозу, вдень 2 - 7° тепла. По 
місту: температура повітря: вночі 4 - 6° морозу, вдень 4 - 6° тепла. 
Радіаційний фон - 10 мкр/год. 

2 Некласифіковані події – 2: 
- 26 жовтня о 10:50 до чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС України у 
Харківській області надійшло повідомлення від старшого лікаря медицини 
невідкладного стану старшого оперативного відділу центрального 
диспетчерського центру екстреної медичної допомоги медицини 
катастроф про вибух модульної котельні за адресою: Харківська область, 
Куп’янський район, с. Кругляківка, пров. Садовий, 3, яка знаходиться на 
території Кругляківської ЗОШ І-ІІІ ст. Куп’янської районної ради 
Харківської області. 
Проведеною перевіркою було встановлено, що під час експлуатації 
котельні в результаті розгерметизації котла на твердому паливі (на 
вугіллі) та неспрацювання його автоматики стався вибух, внаслідок якого 
було травмовано 2 операторів котельні, які в цей час її обслуговували. 
Оператор 05.04.1988 р.н. отримав термічні опіки парою 1 та 2 ст. шиї, 
грудної клітини, нижніх кінцівок, та оператор 10.07.1959 р. отримав порізи 
верхніх та нижніх кінцівок склом в результаті вибуху. Обидва 
постраждалих були госпіталізовані до Куп’янської міської лікарні в смт. 
Ківшарівка. 
Модульна котельня  каркасного типу з металу, обшита утеплювачем з 
мінвати та металопрофільними листами, має розмір в плані 6х4х3м. 
Збудована в 2014 році фірмою «Техекс-газ», м. Харків, розпочала 
працювати в жовтні 2016 року та оснащена двома котлами «HаrwoodSF-
100», кожний з яких потужністю 100 кВт, робочий тиск - 0,2 мПа. 
Модульна котельня розташована на відстані 25 м від основної будівлі 
школи та забезпечувала обігрів двоповерхової будівлі Кругляківської 
ЗОШ I-III ст., розрахованої на 160 чоловік (по факту навчається 108 
учнів). На момент вибуху учні школи знаходились на осінніх канікулах. 
Подальше опалення школи буде здійснюватися від стаціонарної газової 
котельні, що розташована на території школи. 
- 26.10 Московський район, вул. Владислава Зубенка (Тимурівців), 58. О 
13:30 на телефон оператора «102» надійшло анонімне повідомлення про 
мінування Салтівської РЕМ. До місця прибули фахівці СБУ, НП, 
вибухотехніки, кінологи, підрозділ ДСНС. До 16:00 з будівлі було 
евакуйовано 20 людей, обстежено 450 м2 будівлі та 1360 м2 прилеглої 
території. Вибухонебезпечних предметів та речовин не знайдено. 
Відкрито кримінальне провадження. 

3 Рух залізничного транспорту на ділянках області здійснювався за 
розкладом. 



4 Аеропорт «Харків» працював згідно з графіком, без аварій. 
5 Міжміський автотранспорт та міський транспорт (автобуси, 

тролейбуси, трамваї, метрополітен) працював на маршрутах згідно з 
графіком,  без аварій. Проїзд на дорогах міста та області забезпечено. 

6 Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано. 
7 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 
8 Лісові пожежі – не зареєстровано. 
9 Пожежі в населених пунктах: 

Всього – 23: по місту – 12, по області – 11, загиблих - немає. 
10 Дорожньо - транспортні пригоди: 

всього - 55, травмовано – 2, загиблих 1: 
- 26.10 Харківський район, с. Покотилівка, поворот на с. Бабаї. О 15:40 
водій автобусу НЕО-ЛАЗ, 1957 року народження, не впорався з 
керуванням й скоїв наїзд на скутер «Дельта» під керуванням водія, 1947 
року народження. Від отриманих травм водій скутера загинув на місці 
ДТП. 

11 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 4 заявки. За минулу добу 
виконано 2 заявки: в Харківському (1) та Дергачівському (1) районах. 
Всього знешкоджено 2 одиниці вибухонебезпечних предметів. 

 
 


