
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

                                за добу станом на 07:00  28 вересня 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 28 вересня:  
Мінлива хмарність.  Без істотних опадів. Вітер північний, 7 - 12 м/с. 
Температура повітря: вночі 4 - 9° тепла, вдень 10 - 15. По  місту: 
Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 11 - 13°. Радіаційний фон - 
11 мкр/год. 
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: 
28 вересня в лісах на північному заході області зберігатиметься  
надзвичайна пожежна небезпека (5 клас). 

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

розкладом. 
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 - 9, по місту - 5, по області - 4, загиблих – 1: 
25.09, м. Харків, Слобідський район, с. Федорці, вулиця Федорцівська, 
14. В приватному домоволодінні горів диван на площі 1,5 кв. м. На місці 
пожежі знайдений труп власника будинку чоловіка, 1955 рн. Підрозділи 
ДСНС не виїзджали. 

10 Дорожньо-транспортні пригоди: 
Всього - 55, травмовано - 4, загиблих – 2: 
 - 27.09 о 20:40,  Вовчанський район, на автошляху «Вовчанськ – 
Б.Колодязь». Водій вантажного автомобіля «РЕНО» скоїв наїзд на 
велосипедиста,  чоловіка 1946 рн, мешканця с. Покляне Вовчанського 
району, який від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди. 
- 27.09 о 20:50, м. Харків, Основ’янський район, Мерефянське шосе, 34. 
Водій  автомобіля «ГАЗЕЛЬ» скоїв наїзд на перехожого, чоловіка 1962 рн, 
мешканця с. Буди Харківського району, який від отриманих ушкоджень 
загинув на місці ДТП. 

11 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 4 заявки. За минулу добу 
виконано 5 заявок в Зміївському (3), Балаклеївському (1) районах, м. 
Харків (1). Всього знешкоджено 57 одиниць  вибухонебезпечних 
предметі . 

 


