
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

                                за добу станом на 07:00  26 серпня 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 26 серпня:  
Хмарно з проясненнями. Вночі по місту та місцями по області невеликий 
короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північний, 7 - 12 м/с, 
місцями по області пориви 15 - 20 м/с. Температура повітря: вночі 13 - 
18°, вдень 22 - 27°. По місту: Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 23 
- 25°. 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. 
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 - не зареєстровано. 

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 1, по місту - 0, по області - 1, загиблих – немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 58, травмовано - 15, загиблих – 4 особи: 
 - 25.08 о 11:45, м.Харків, просп. Тракторобудівників, 2. Сталось зіткнення 
трьох автомобілів – «Фіат Добло», «Рено Флюєнс» та ВАЗ-2110 під 
керуванням Полякова Василя Івановича, 1964 р.н. Внаслідок цього водій 
а/м «Фіат» та його пасажирка 1963 р.н. загинули на місці ДТП. Ще двоє 
пасажирів а/м «Рено» та один пасажир а/м «Фіат» доставлені до 
Харківської міської клінічної лікарні. 
- 25.08 о 15:50, Вовчанський район, траса Харків-Вовчанськ, поблизу 
с.Революційне водій а/м «Мерседес», 1978 р.н., не впорався з керуванням 
та допустив зіткнення з а/м ВАЗ-2110. Внаслідок цього пасажирка а/м 
ВАЗ-2110, 1974 р.н., загинула на місці ДТП. Ще чотири пасажири а/м ВАЗ 
та водій а/м «Мерседес» госпіталізовані до Вовчанської ЦРЛ. 
- 25.08 о 20:20, м.Чугуїв, 532 км траси Київ-Харків-Довжанський, водій 
а/м «Рено Кенго», 1992 р.н., наздогнав у попутному напрямку вантажний 
а/м «Ман». В результаті ДПТ загинув водій а/м «Рено». 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 5 заявок. За минулу 
добу виконано 4 заявки в Валківському (1), Шевченківському (1) 
районах та м.Харків. Всього знешкоджено 8 одиниць вибухонебезпечних 
предметів. 

 


