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

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 07 листопада: 

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Слабкий туман. Вітер 
східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, 
вдень 4 - 9° тепла. По місту: температура повітря вночі близько 0°, вдень 
5 - 7° тепла. Радіаційний фон - 10 мкр/год. 

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

06.11 м. Харків, Київський район, вул. Валентинівська, 7б. О 10:51 на 
телефон оператора «102» надійшов анонімний дзвінок про мінування 
будівлі Київського районного суду міста. За вказаною адресою прибули 
фахівці СБУ, НП, ДСНС, вибухотехніки, кінологи. Було евакуйовано 172 
чол., обстежено 1400 м2 будівлі та 2000 м2 прилеглої території. 
Вибухонебезпечних предметів та речовин не знайдено. 
О 15:25 надійшов повторний дзвінок. За результатами обстеження 
вибухонебезпечних предметів та речовин знов не знайдено. 

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 – 4, по області - 1, загиблих немає. 

11 Дорожньо-транспортні пригоди: 
всього – всього – 43, травмовано - 0, загиблих – 1. 
06.11 Харківський район, смт Люботин, поблизу с. Коротича. О 17:45 на 
трасі Київ – Харків – Довжанський, біля АЗС «WOC» автомобілем ВАЗ-
21099 скоєно наїзд на необізнаного пішохода. Від отриманих травм 
постраждалий помер у кареті швидкої допомоги. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 8 заявок. 
За минулу добу виконано 5 заявок у Балаклійському (2, 1 - не 
підтвердилась), Дергачівському (1) районах та м. Чугуєві (1). Всього 
знешкоджено 4 одиниці вибухонебезпечних предметів. 

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


