
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 17 жовтня 2016 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 17 жовтня:  

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно - східний, 5 - 10 м/с. 
Температура повітря: вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4 - 9° тепла. 
По місту: температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень 6 - 8° тепла. 
Радіаційний фон - 10 мкр/год. 

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

розкладом. За винятком: 
- 16.10 ст. Дергачі. О 19:02 під електропотяг № 6029 сполученням Харків- 
Козача Лопань потрапила невідома жінка віком приблизно 35-40 років, 
яка загинула на місці пригоди. Рух потягів поновлено о 21:55. Внаслідок 
події виникла затримка електропотягів: вказаного на 2:15 та № 6033 того 
ж напрямку на 2:09. Проводиться розслідування. 

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 - 5 по місту – 2, по області – 3, загиблих немає. 
10 Дорожньо - транспортні пригоди: 

всього - 35, травмовано – 4, загиблих 2: 
- 16.10 Валківський район, с. Корсунівка. О 13:00 під час маневру обгону 
водій автомобіля «КІА Серато» 1983 року народження, мешканець 
Сумської обл., виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з 
автомобілем ГАЗ-53 (водій 1958 року народження). Внаслідок зіткнення 
водій легковика та його пасажир 1980 року народження, мешканець 
Сумської обл. загинули. Водій автомобіля ГАЗ у тяжкому стані 
доставлений до лікарні. 

11 Боєприпаси часів ДСВ.   Знаходяться на контролі 11 заявок. За минулу 
добу заявки щодо знищення вибухонебезпечних предметів не 
виконувались. 

 


