
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 20 вересня 2017 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 20 вересня:  

   Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень місцями 
по області невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер східний, 7 
- 12 м/с, вранці та вдень місцями по області пориви 15 – 20 м/с. 
Температура повітря: вночі 10 - 15°, вдень 26 - 31°. По місту: температура 
повітря вночі  11 - 13°, вдень 27 - 29°. Радіаційний фон - 12 мкр/год.  
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: 20 вересня місцями гроза. Вранці та вдень місцями по 
області пориви вітру 15 – 20 м/с. 20 - 22 вересня в лісах області 
зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5 клас). 

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, за винятком: 
19.09 о 08:10  на Салтівській лінії Харківського метрополітену за 
технічних причин сталася затримка руху на 8 хвилин. Після того як 
електропотяг був зданий у депо о 08:18, рух на лінії було відновлено. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано. 
8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 
9 Лісові пожежі - 5 (хвойних низових): 

- 19.09 ДП «Красноградське лісове господарство», Наталінське 
лісництво (на території Красноградького району), 02:00 – 05:00, загальна 
площа пожежі - 0,75 га. 
- 19.09 ДП «Ізюмське лісове господарство», Червонооскільське 
лісництво (на території Ізюмського району), 11:00 – 12:50, загальна площа 
пожежі - 0,2 га; 
- 19.09 ДП «Жовтневе лісове господарство», Васищівське лісництво (на 
території Харківського району), 09:10 – 09:50, загальна площа пожежі - 
0,09 га; 
- 19.09 ДП «Жовтневе лісове господарство», Васищівське лісництво (на 
території Харківського району), 10:00 – 10:20, загальна площа пожежі - 
0,05 га; 
- 19.09 ДП «Жовтневе лісове господарство», Ракитянське лісництво (на 
території Харківського району), 13:30 – 15:30, загальна площа пожежі - 
0,15 га; 
   Загальна площа пожеж – 1,24 га. 

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 13, по місту - 1, по області - 12, загиблих немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
всього - 79, травмовано - 6, загиблих – 2:  



- 19.09 о 13:45, Чугуївський район. Траса «Харків – Чугуїв - Ізюм». 
Автомобілем «ГАЗЕЛЬ» було скоєно наїзд на перехожого, чоловіка 1961 
рн, який від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди. 
- 19.09 о 17:30, Зміївський район, с. Борова, вулиця Шкільна, 23. Водій 
автомобіля «ГАЗЕЛЬ» при пересуванні заднім рухом скоїв наїзд на 
дівчинку, 2014 рн,  яка від отриманих ушкоджень загинула на місці 
пригоди. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 8 заявок. 
   За минулу добу виконано 4 заявки в Нововодолазькому (3), 
Зміївському (1) районах. Всього знешкоджено 7 одиниць 
вибухонебезпечних предметів.   

 
 Начальник диспетчерської служби  
 Департаменту цивільного захисту  
 Харківської обласної державної  
 адміністрації                                                                                           А.Віловський 


