
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 29 вересня 2016 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 29 вересня:  

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі 
змінних напрямків, 3 - 8 м/с, вдень західний, 7 - 12 м/с. Температура 
повітря: вночі  2 - 7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0 - 3°; 
вдень 11 - 16°. По місту: температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 12 
- 14°. Радіаційний фон - 10 мкр/год. 
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: 

 Вночі 29 вересня на поверхні грунту місцями по області очікуються 
заморозки 0-3°. 29 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. 
Разом з тим: 28. 09 о 09:15 на станції метро «Історичний музей» впала на 
рейки жінка 1987 року народження. Потерпіла отримала забій голови та 
пошкодження попереку і була доставлена в лікарню. Її стан здоров'я 
задовільний. За попередніми даними, у неї підскочив тиск, і вона 
оступилась. Рух транспорту не припинявся. 

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 - 6, по місту – 4, по області – 2, загиблих - 1: 
- 28.09 о 06:45 Харківський район, с. Високе, виникла пожежа у 
приватному володінні на площі 40 м2. На місці пожежі знайдено тіло 
володаря, 1961 року народження. Причина пожежі з’ясовується. 

10 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 53, травмовано – 5 загиблих 1: 
28.09 о 19:35 Шевченківський район, на 38-му кілометрі траси Чугуїв – 
Мілове автомобілі «ВАЗ 2109» та «Хонда Сівік», які рухались у 
зустрічних напрямках під час скоєння маневру, щоб розминутись, з’їхали 
на узбіччя. «Хонда» з’їхала без наслідків у кювет, а ВАЗ наїхав на дерево. 
Водій автомобіля, 1972 року народження, мешканець м. Шевченкове, 
отримав травми, не сумісні з життям, і помер на місці ДТП. 

11 Боєприпаси часів ДСВ.   Знаходяться на контролі 5 заявок. 
За минулу добу виконано 3 заявки в Дергачівському (2) та 
Харківському (1) районах. Всього знешкоджено 3 одиниці 
вибухонебезпечних предметів. 



 
 


