
                                                                                                       
Про оперативну обстановку в Харківській області   

за добу станом на 07:00 07 квітня 2017 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 07 квітня:  
Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень 
короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер південний, 7 - 12 м/с. 
Температура повітря: вночі 4 - 9° тепла, вдень 14 - 19°. температура 
повітря вночі 6 - 8° тепла, вдень 15 - 17°. Радіаційний фон 13 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: 7 квітня місцями очікуються грози. 

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

- 06.04 м. Харків, Шевченківський район, гімназія № 47. О 13:30 на 
телефон оператора «103» надійшло повідомлення про те, що на території 
навчального закладу знаходяться дві учениці 10а класу віком 15 років з 
признаками отруєння. На місці події були знайдені блістери з-під пігулок 
седатативних медичних препаратів. Каретою швидкої допомоги 
постраждалі доставлені до ОДКЛ-1. 
- 06.04 Харківський район, с. Безлюдівка. О 16:45 на телефон оператора 
«102» надійшло повідомлення, що лікарем бригади швидкої медичної 
допомоги констатовано смерть 6-річного хлопчика, якого придавило 
металевою драбиною, що була приставлена до приватного будинку. 
Причини та обставини події з’ясовуються працівниками Національної 
поліції. 

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. Проїзд на дорогах міста та області забезпечено. 

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 - 49, по місту - 18, по області - 31, загиблих немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 53, травмовано - 7, загиблих немає. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 13 заявок. За минулу 
добу виконано 6 заявок в Зміївському (2), Краснокутському (1), 
Печенізькому (1), Харківському (1) районах та смт Печеніги (1). Всього 
знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. 

 


