
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 02 жовтня 2017 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 02 жовтня:  

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. 
Температура повітря по області: вночі 1 - 6° тепла, на поверхні ґрунту та 
місцями у повітрі заморозки 0 - 5°; вдень 10 - 15°. По місту: температура 
повітря вночі 2 - 4° тепла, вдень 12 - 14°. Радіаційний фон - 11 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: вночі  02 жовтня  на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 
очікуються заморозки 0 - 5°; 02 жовтня в лісах області зберігатиметься 
надзвичайна пожежна небезпека (5 клас). 

2 Надзвичайних ситуацій – не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події – 1: 

01.10 м. Харків, Основ’янський район. О 14:40 зателефонував чоловік 
1993 року народження й повідомив, що він знаходиться поблизу 
залізничної станції «Новожанове» поранений у ногу невідомими з 
вогнепальної зброї. Постраждалого розшукано, направлено до 4-ї ЛШНД, 
де прооперовано. Обставини події з’ясовуються. 

4 Рух залізничного транспорту на ділянках області здійснювався за 
розкладом, за винятком: 
01.10 Куп’янський район, 16-й км залізничного пікету № 5, у напрямку 
станції «Червоний Лиман». О 15:10 вантажним поїздом було травмовано 
чоловіка 1982 року народження. Постраждалого доставлено до лікарні, де 
той помер. Внаслідок події виникла затримка руху поїзда на 36 хвилин. 

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 - 20, по місту - 6, по області - 14, загиблих немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
всього - 40, травмовано - 5, загиблих немає. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходиться на контролі 12 заявок. 
   За минулу добу роботи по знешкодженню вибухонебезпечних 
предметів не проводились. 

 
 
 Начальник диспетчерської служби  
 Департаменту цивільного захисту  
 Харківської обласної державної  
 адміністрації                                                                                           А.Віловський 


