
Про оперативну обстановку в Харківській області   
                                за добу станом на 07:00  30 травня 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 30 травня:  
Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вдень сильний дощ, гроза, 
місцями град і шквали 15 - 20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків 3 - 8 м/с, 
вдень східний 5 - 10 м/с. Температура повітря: по області: вночі 13 - 18° 
тепла, вдень 22 - 27° тепла. По місту: вночі 15 - 17° тепла, вдень 23 - 25° 
тепла.    Радіаційний фон - 10 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища:  
Вдень 30 травня по місту і області очікуються сильний дощ, грози, 
місцями град і шквали 15 - 20 м/с. 

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

- вдень 29 травня у м.Харкові пройшла сильна злива зі шквальним вітром. 
Внаслідок негоди було повалено 120 дерев і 180 великих гілок. Мали 
місце обриви дротів електромережі і контактної сеті міського 
електротранспорту. Водою тимчасово були затоплені декілька вулиць. 
Найбільший рівень води спостерігався на Московському проспекті, вулиці 
Героїв Праці і торгівельному центрі «Барабашово». Під час негоди на 60 - 
90 хвилин зупинився рух окремих маршрутів електротранспорту (трамваї 
№ 5,6,8,27, тролейбус № 3). 
Над ліквідацією наслідків стихії працювало понад 400 працівників 
комунальних служб, особовий склад підрозділів ДСНС, працівники 
обленерго,  міськелектротрансу та інших організацій. Станом на 18:00, за 
інформацією відповідних служб, наслідки негоди, в основному, 
ліквідовані (повалені дерева прибрані з проїзних частин вулиць і 
розпилені, пошкоджені електромережі відновлені, з вулиць прибране 
великогабаритне сміття - уламки шиферу та інш.). Загиблих  і 
постраждалих під час негоди немає. 

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, за винятком зазначених у п.2. Проїзд на дорогах 
міста та області забезпечено. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано.  
8 Загиблі на водних об’єктах - 1. 

- Балаклійський район, с. Пришиб. 28.05 в річці Балаклійка внаслідок 
порушення правил поведінки на воді потонув хлопчик 2007 р/н. Тіло 
загиблого піднято на поверхню 28.05. 

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

Всього - 8, по місту - 2, по області - 6, загиблих - немає. 
11 Дорожньо - транспортні пригоди: 

Всього - 44, травмовано - 4, загинуло 2 людини: 



- м. Харків, Шевченківський район, вул. Асхарова. О 04:00 29.04 водій 
автомобіля ВАЗ-21012 - чоловік 1957 р/н - не впорався з керуванням, 
врізався в дерево і від отриманих травм загинув на місці пригоди. 
- Красноградський район, автотраса Харків - Красноград - Перещепіне. 
О 02:30 29.05 водій автомобіля «Мерседес» - чоловік 1966 р/н - не 
впорався з керуванням, врізався у відбійник і від отриманих травм загинув 
на місці пригоди. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 4 заявки. За минулу добу 
роботи щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів не 
проводились.  

 


