Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Попередження про ймовірні надзвичайні ситуації або ускладнення
на 27 червня – 1 липня 2017 року

Прогноз погодних умов на території України
Короткочасні дощі, місцями з грозами пройдуть: 27 червня вночі у північних, центральних,
Харківській, Одеській, вдень на більшості території країни (у західних та північних областях
невеликі); 28 червня у південній частині країни, Дніпропетровській та західних областях; 29
червня вдень у західних областях; 30 червня – 1 липня місцями у західних, північних та
Вінницькій областях.
Температура повітря: вночі 14-19, вдень 22-27 градусів, у південних областях та на
Закарпатті 29-34 (у північних та західних областях вночі 28 червня 10-15) градусів. Наприкінці
періоду температура підвищиться та складатиме вночі 16-22, вдень – 31-37 градусів, у західних
та південних областях 28-34 градуси.
Небезпечні явища: 27 червня вдень на всій території країни, крім заходу та півночі, 29
червня у західних областях в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с;
27 червня в карпатському регіоні можливе формування значного поверхневого та схилового
стоку, в гірських районах існує загроза формування селевих потоків.
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27 червня на більшості території регіону, 28-29 червня у
західній його частині, крім західної його частини, 30 червня
– 1 липня у західній та північній частинах регіону місцями
пройдуть короткочасні грозові дощі;
27 червня у південній частині регіону, 29 червня у його
західній під час гроз град та шквали до 15-20 м/с;
27 червня в карпатському регіоні можливе формування
значного поверхневого та схилового стоку, в гірських
районах існує загроза формування селевих потоків
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27 червня вночі на Одещині, вдень та 28 червня на всій території місцями
пройдуть короткочасні грозові дощі;
27 червня під час гроз посилення вітру до 15-20 м/с
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Враховуючи прогноз погодних умов та стан природної і техногенної безпеки, протягом
прогнозованого періоду ймовірне виникнення ускладнень або надзвичайних ситуацій
природного характеру:
гідрометеорологічних НС (27 червня вдень на всій території країни, крім заходу та півночі, 29 червня у
західних областях при активізації грозової діяльності посилення вітру до 15-20 м/с, в окремих районах град, що
може призвести до ускладнень в роботі об'єктів електроенергетичної галузі, комунального господарства та
агропромислового комплексу);
медико-біологічних НС (зберігається ймовірність виникнення небезпечних інфекційних захворювань, а
також випадків отруєння людей при вживанні в їжу неякісних продуктів харчування);
техногенного характеру:
НС, пов’язаних із пожежами та вибухами (у тому числі на вибухо-, пожежонебезпечних об'єктах та у
будівлях житлової призначеності);
НС на системах життєзабезпечення (у тому числі на каналізаційних системах);
НС на транспорті, особливо на автомобільному (спричинених порушеннями правил дорожнього
руху).
Існує загроза виникнення нещасних випадків при недотримання правил поведінки на водних об'єктах та
правил пожежної безпеки (у т.ч. поводження з вогнем в місцях масового відпочинку, особливо в лісосмугах).
Інформацію №26/7-28 від 26.06.2017 підготовлено відділом моніторингу, обліку надзвичайних ситуацій та пожеж управління планування, інформаційноаналітичної роботи та моніторингу Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям на основі прогнозів Гідрометцентру і прогнозних сайтів мережі Інтернет

