
Про оперативну обстановку в Харківській області 
за добу станом на 07:00 03 листопада 2017 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 03 листопада: 

Хмарна погода. Вночі дощ. Вдень невеликий дощ. Місцями по області 
туман. Вітер південно - західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря: вночі 3 - 
8° тепла, вдень 7 - 12° тепла. По місту: температура повітря вночі 4 - 6° 
тепла, вдень 8 - 10° тепла. Радіаційний фон - 11 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: 3 листопада місцями по області очікується туман, 
видимість 200 - 500 м. 

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

02.11 Вовчанський район, смт Старий Салтів, вул. Некрасова, 15, 2-
поверховий житловий будинок. О 14:15 виникла пожежа в двокімнатній 
квартирі, де проживало 6 осіб (двоє дорослих та четверо дітей). 
Пожежа виникла в коморі квартири. Горіли домашні речі на площі 3м2. 
Під час гасіння пожежі було виявлено тіло дівчинки, 15.02.2016р/н. 
Ще троє дітей 04.10.2010р/н, 22.04.2012р/н., 06.09.2014р/н врятовано 
сусідами, доставлені до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1 
для обстеження. Матір 02.05.1991 р/н (8,5 місяців вагітності), 
госпіталізована – гостра реакція на стрес. На момент пожежі діти 
знаходились зачиненими в квартирі, батьки були на дворі (кололи дрова). 
Батьки вели антисуспільний спосіб життя. 
Пожежу локалізовано о 14:40. Ліквідовано - о 15:00. 
Попередня причина пожежі – к.з. проводки в коморі. 
Збитки від пожежі встановлюються. 

4 Рух залізничного транспорту на ділянках області здійснювався за 
розкладом. 

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 - 5, по місту – 2, по області - 3, загиблих – 1 (див. р. 3). 

11 Дорожньо-транспортні пригоди: 
всього – 71, травмовано - 7, загиблих немає. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 6 заявок. За минулу 
добу виконано 2 заявки в Балаклійському (1) та Шевченківському (1) 
районах Всього знешкоджено 2 одиниці вибухонебезпечних предметів. 

 
 
 Начальник диспетчерської служби  
 Департаменту цивільного захисту  



 Харківської обласної державної  
 адміністрації                                                                                           А.Віловський 


