
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

                                за добу станом на 07:00  08 серпня 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 08 серпня:  
Мінлива хмарність. Вночі та зранку по місту і місцями по області 
невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вдень без істотних опадів. 
Вітер північний 7 - 12 м/с. Температура повітря: по області: вночі 17 - 22° 
тепла, вдень 27 - 32° тепла. По місту: вночі 18 - 20° тепла, вдень 27 - 29° 
тепла. Радіаційний фон - 12 мкр/год.  
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: 
8 - 10 серпня в лісах області зберігається висока (4 клас), а місцями 
надзвичайно висока (5 клас) пожежна небезпека. 

 2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події - не зареєстровано. 
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: 
Близько 15:00  07.08 внаслідок несприятливих погодних умов (сильний 
поривчастий вітер з дощем та градом) стались порушення в роботі систем 
життєзабезпечення та інші події, а саме: 
  - Харківський район: часткове знеструмлення сел. Пісочин (близько 
2000 абонентів приватного сектору).  Станом на 21:30    
електропостачання відновлено. 
  - сел. Пісочін, біля АЗС «WOG»  на трасі Київ - Харків – Довжанський» 
на проїжджу частину впало дерево (частково). На місці події працював 
Люботинський ДРП-3. Станом на 18:00 рух транспорту поновлений в 
повному обсязі. 
  - сел. Пісочін, вул. Павла Чубинского, 15, автоцентр «Харків - Авто». 
Пошкоджено 3 приватних автомобіля та близько 17 нових авто. 
  - м. Харків, Холодногірський район, вул. Башкірська, 2, ЗОШ № 87. 
Сталась загроза підтоплення приміщень. Підрозділами ДСНС проводилась 
відкачка води за допомогою мотопомпи. 
   - м. Харків, вул. Золочівська, 1. Зірвано частину односкатного 
металевого даху по дерев`яній обрешітці 30 кв.метрів з двоповерхової 
будівлі загальною  площею 10х20м. На першому поверсі розташована 
їдальня, другий поверх не експлуатується. Будівля належить заводу ПАТ 
«ЗЕМВ-1». Постраждалих немає. 
Також в різних містах Харкова і області повалено декілька десятків дерев. 
Роботи по їх прибиранню проводились 07.08 і будуть продовжені 08.08. 
Постраждалих немає. 

8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 



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

Всього - 24, по місту - 7, по області - 17, загиблих – немає. 
11 Дорожньо - транспортні пригоди: 

Всього - 42, травмовано - 6, загинуло 3 людини:  
- Від отриманих травм помер у лікарні водій автомобіля БМВ - чоловік 
1993 р/н. (ДТП сталось 06.08 в м. Харкові на Московському проспекті, 
довідка за 07.08).  
 - Балаклійський район, автотраса Київ - Харків - Довжанський, 30км до 
м. Ізюм. О 15:40 07.08 сталось лобове зіткнення автомобілів «Джилі» і 
«Ланос». Водій автомобіля «Тойота», який рухався слідом, не встиг 
загальмувати і з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП загинули на місці пригоди 
жінки - водії автомобілів «Джилі» і «Ланос» 1987 і 1981 р/н. Постраждало 
3 людини. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 2 заявки. За минулу добу 
роботи щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів не 
проводились.  

 


