
На територія в/ч А-1352 (м. Балаклія, вул. Геологічна) 

знаходиться понад 138 тис. тон боєприпасів (ракети до зенітно-

ракетного комплексу «КУБ», боєприпаси типу «Ураган», 

«Точка», снаряди 125 мм., 152 мм.) 



Площа території в/ч А-1352 – 368 га. 



Артилерійські снаряди на 

відкритому просторі арсеналу 



В 2 години 56 хвилин 23 березня  2017 року на території військової 

частини в/ч А-1352 (м. Балаклія, вул. Геологічна) відбувся потужний 

вибух який викликав детонацію боєприпасів  



Детонацію боєприпасів 



Початок евакуації військового містечка 
в/ч А-1352 в 3 години 30 хвилин 



Поширення пожежі та 

детонування боєприпасів 







Серія вибухів яка призвела до найпотужнішого вибуху 

який супроводжувався потужною ударною хвилею 



Продовження серії потужних вибухів 
близько 12 години 23.03.17 року 





Потужний вибух ракет 



Колона евакуйованих ранок 

23.03.17 



Колона автомобільної техніки яка 

була задіяна для евакуації населення  





Евакуйовані направляються 

на посадку 







Національна поліція яка залучається 

для забезпечення дорожнього руху 

евакуйованих 



Посадка евакуйованих 



Евакуація мешканців з зони 

ураження   



Колона евакуйованих 



Пост національної поліції 



Стоянка евакуйованих в 

посадці 



Колона евакуйованих людей 

на околиці міста 











Пункт прийому харчів 



Наметовий табір ДСНС 







На пункті прийому евакуйованих 





Нарада Прем’єр-міністра України яка 
відбулася 23.03.2017 року  



Зустріч Прем’єр-міністра України та 

Губернатора Харківської обласної державної 

адміністрації Світличної Ю.О. 



Колона техніки ДСНС 



Табір техніки ДСНС 



Ліквідація наслідків НС спец. 

технікою ДСНС 



Пожежний танк на ліквідації 

пожежі на території в/ч А 1352 



Евакуація літніх мешканців 

працівниками ДСНС 



Для ліквідація НС було залучено 27 карет 

швидкої невідкладної допомоги та 89 

медичних працівників  



Від товариства «Червоний хрест» залучалося 

4 од. техніки та 18 чол. особового складу 

 



Евакуація хворих людей з 

лікарень м. Балаклія 



Піротехнік ліквідує наслідки НС 





Для ліквідації залучалось 9 

піротехнічних розрахунків – 45 осіб, 20 

одиниць техніки 



Наслідки вибухів на арсеналі 

боєприпасів  



Не зірваний боєприпас 



 В зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил загальною 
чисельністю понад 1 тис. 435 осіб та 226 одиниць техніки, у тому 
числі від ДСНС понад 390 чоловік особового складу та 100 одиниць 
спеціальної та пожежної техніки, 9 піротехнічних розрахунків – 45 
осіб та 20 одиниць техніки. 

Від спеціалізованих служб цивільного захисту області до ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації залучено: 

- Від ГУ НП у Харківській області: 270 співробітників, 61 одиниць 
техніки (110 патрулів) 

- Від Міноборони 38 осіб особового складу та 8 одиниць техніки 

- від Нацгвардії залучено 190 осіб особового складу та 12 одиниць 
техніки, у тому числі 3 броньованих автомобілів 

- Від військової служби правопорядку – 103 військовослужбовця 

- Від медичної служби: 27 карет невідкладної допомоги та 89 медичних 
працівників 

- Від обласних спеціальних служб цивільного захисту: 33 працівника на 
9 одиницях техніки 

- Від товариства «Червоний хрест» 4 одиниці техніки та 18 чоловік 
особливого складу 

- 300 курсантів Харківського університету повітряних сил для 
патрулювання. 

Для евакуації населення залучалися 81 одиниця техніки 

 


