
Про оперативну обстановку в Харківській області 
за добу станом на 07:00 26 жовтня 2017 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 26 жовтня:  

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень опади 
(мокрий сніг, дощ). Слабка ожеледь. Вранці та вдень місцями по області 
туман; місцями налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. 
Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с; вдень південний, 7 - 12 м/с. 
Температура повітря: вночі 0 - 5° морозу, вдень 0 - 5° тепла. По місту: 
вранці та вдень туман. Температура повітря вночі 1 - 3° морозу, вдень 1 - 
3° тепла. Радіаційний фон - 10 мкр/год 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: 26 жовтня вранці та вдень по місту та місцями по 
області очікується туман, видимість 200 - 500 м. Вранці та вдень 
місцями налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. 

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. 

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 – 5, по області - 3, загиблих – 1. 
25.10, Красноградський район, с. Петрівка, вул. Колесника, 3. О 16:00 
чоловік, 1944 р/н, власник приватного домоволодіння, під час готування 
іжи домашнім тваринам припустив необережність, внаслідок якої виникла 
пожежа, в якій він загинув. 

11 Дорожньо-транспортні пригоди: 
всього – 61, травмовано - 1, загиблих – 2: 
25.10, м. Дергачі, пров. Залізничний, 5. О 09:51 причепом автомобіля DAF 
було смертельно травмовано жінку, 1952 р/н. 
25.10, Дергачівський район, дорога Мала Данилівка – ТРЦ «Караван». О 
19:00 водій автомобіля Volkswagen скоїв наїзд на пішохода - чоловіка, 
який від отриманих травм помер на місці ДТП. Обставини події та особа 
постраждалого з’ясовуються. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 5 заявок. 
  За минулу добу виконано 4 заявки у Вовчанському (2), Зміївському (1), 
Краснокутському (1) районах. Всього знешкоджено 61 одиницю 
вибухонебезпечних предметів. 

 
 
 Начальник диспетчерської служби  



 Департаменту цивільного захисту  
 Харківської обласної державної  
 адміністрації                                                                                           А.Віловський 


