
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

                                за добу станом на 07:00  23 серпня 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 23 серпня:  
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7 - 12 м/с. Температура 
повітря по області: вночі 18 - 23°, вдень 31 - 36°. По  місту: Температура 
повітря: вночі 19 - 21°, вдень 32 - 34°. Радіаційний фон - 11 мкр/год. 

 2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події: 

- 22.08 о 16:45 на телефон «102» чергового диспетчера Головного 
управління Національної поліції зателефонувала невстановлена жінка та 
повідомила про замінування Холодногірського районного суду, що 
знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Полтавський Шлях, 20. На місце 
розташування суду виїжджали слідчо-оперативна група, кінологічна 
служба та вибухотехніки. Евакуйовано 60 осіб. Оглянуто площу 1068 м2. 
Вибухових пристроїв чи речовин не виявлено. 

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 - не зареєстровано. 
8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 
9 Лісові пожежі – 1 хвойна низова: 

- 22.08, Куп’янський лісгосп, Куп’янське лісництво, на території 
Куп’янського району, 16:20 – 17:20, площа – 0,01 га. 

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 13, по місту - 6, по області - 7, загиблих – немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 47, травмовано - 8, загиблих – 1: 
 - 22.08 о 00:15, Сахновщанський район, с.Гряди, водій мотоциклу ІЖ 
«Юпітер-4», 1995 р.н., не впорався з керуванням і скоїв наїзд на дерево, в 
результаті чого загинув на місці ДТП. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 5 заявок. За минулу 
добу виконано 4 заявки в Ізюмському (2), Вовчанському (1) та 
Чугуївському (1) районах. Всього знешкоджено 6 одиниць 
вибухонебезпечних предметів. 

 


