
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 16 червня 2017 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 16 червня:  

Хмарно, з проясненнями. Вночі місцями по області - невеликий 
короткочасний дощ. Вдень - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 
7 - 12 м/с. Температура повітря: вночі 7 - 12°; вдень 18 - 23°. По  місту: 
вночі без опадів, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі 8 - 
10°, вдень 19 - 21°. Радіаційний фон - 11 мкр/год. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події – не зареєстровано. 
4 Рух залізничного транспорту на ділянках області здійснювався за 

розкладом, за винятком: 
14.06 Зміївський район, ст. Чемужівка. О 13:55 на залізничному переїзді 
під колеса вантажного поїзду «Мерефа – Зміїв – Шебелинка» потрапив 
невідомий чоловік віком 50-60 років. Особа та обставини загибелі 
з’ясовуються. 

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. 

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

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 8, по місту - 4, по області - 4, загиблих немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 70, травмовано - 10 загиблих – 3: 
15.06 м. Харків, окружна траса Київ – Харків – Довжанський, 475 км, 
перехрестя з вулицею Табірною, на виїзді із Залютіного. О 14:35 
автомобіль «Mercedes GLS 250» під керуванням чоловіка 1976 року 
народження виїхав на смугу зустрічного руху та вдарив автомобіль 
«Daewoo Lanos», що стояв на узбіччі. Внаслідок зіткнення водій 
автомобіля «Daewoo» 1986 року народження та його пасажирка 1992 року 
народження загинули на місці ДТП. Водій автомобіля «Mercеdes» 
доставлений до лікарні. 
15.06 м. Харків, траса Київ – Харків – Довжанський, 538 км, поворот на 
Кам’яну Яругу.  О 17:15 водій мопеду 1987 року народження пересікав 
трасу, не поступившись дорогою? попав під колеса автомобіля «ВАЗ 
21114», водій 1973 року народження. Водій мопеду загинув на місці ДТП. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 2 заявки. 
За минулу добу виконано 6 заявок в Балаклійському (1), Вовчанському 
(3), Зміївському (1) та Первомайському (1) районах. Всього знешкоджено 
39 одиниць вибухонебезпечних предметів. 

 
 Начальник диспетчерської служби  
 Департаменту цивільного захисту  



 Харківської обласної державної  
 адміністрації                                                                                           А.Віловський 


