
Про оперативну обстановку в Харківській області   
                                за добу станом на 07:00  30 вересня 2016 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 30 вересня:  

Мінлива хмарність. Вночі місцями по області невеликий дощ. Вночі 
туман. Вдень без опадів. Вітер південно - західний 5 - 10 м/с.   
Температура повітря: по області: вночі 4 - 9° тепла, вдень 15 - 20° тепла. 
По місту: вночі 6 - 8° тепла, вдень 16 - 18° тепла. Радіаційний фон - 12 
мкр/год. 
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: 
Вночі та в перший половині дня 30 вересня по місту і області очікується 
туман, видимість 200 - 500 метрів. 30 вересня - 4 жовтня в лісах на 
північному заході області зберігатиметься надзвичайна (5 клас) пожежна 
небезпека. 

2 Некласифіковані події - 1. 
- м. Харків, Московський район, проспект Тракторобудівників, 105. О 
00:45 30.09 біля аптеки «911», яка розташована на першому поверсі 9-
поверхового житлового будинку, невідомою особою було підірвано 
вибуховий пристрій (вірогідно, граната РГД-5). В аптеці вибухом 
пошкоджено вікна. Постраждалих під час пригоди немає. Проводиться 
розслідування. 

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 - 6, по місту - 3, по області - 3, загинуло 2 людини: 
 - м. Харків, Шевченківський район, проспект Перемоги, 76, кв.107.  О 
14:30 29.09 сталась пожежа в квартирі. Горіли домашні речі на площі 20 
кв. м. На місці пожежі знайдено тіло власника квартири - чоловіка 1973 
р/н. 
   - Близнюківський район, с. Григорівка, вул. Набережна, 19. О 16:20  
29.09 сталась пожежа в приватному домоволодінні на площі 32 кв. м. На 
місці пожежі знайдено тіло власника будинку - чоловіка 1953 р/н.    

10 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 80, травмовано - 3, загинула 1 людина: 
- м. Харків, Московський район, вул. Валентинівська, 40. О 16:00 29.09 
автомобілем «КАМАЗ» (сміттєвоз) смертельно травмована жінка 1927 р/н. 

11 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 5 заявок. За минулу добу 
виконано 5 заявок в Валківському (1), Кегічівському (1), 
Краснокутському (1), Харківському (1) районах і місті Харкові (1). 



Всього знешкоджено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів. 
 


