
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 10 лютого 2017 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 10 лютого:  

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Слабкий туман. На дорогах 
ожеледиця. Вітер північно - східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря: 
вночі 14 - 19° морозу, вдень 4 - 9° морозу. По місту: температура повітря 
вночі 14 - 16° морозу, вдень 4 - 6° морозу. Радіаційний фон 10 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: на дорогах - ожеледиця. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події - не зареєстровано. 
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. За винятком: 
09.02 станція «Південний вокзал». З 14:23 по 14:28 було вимкнено високу 
напругу на першій колії через падіння на неї жінки, 1948 року 
народження. Жінку піднято на платформу, надано першу медичну 
допомогу та через забиття потиличної частини голови госпіталізовано до 
ЛШМД. Затримки руху потягів не виникло. 
На дорогах області працювало:  
  - техніки - 91 одиниць,  
 -  робітників - 124. 
За добу оброблено:  
  - ПСС – 93,5 м. куб.; 
  - розсипано солі – 0 т. 
Розчищено від снігу доріг:  
  - державного значення - 183 км; 
  - місцевого значення - 161 км. 
Проїзд на дорогах міста та області забезпечено. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення - 1: 
08.02 Ізюмський район, с. Капитолівка. О 20:00 виявлено пошкодження 
водоводу другого підйому Букінського водозабору на чавунній ділянці 
трубопроводу. 
Для ліквідації аварії ВНС-2 «Букіно» зупинено, водовід 2-го підйому 
перекрито. Забезпечення питною водою міста відбувається з ВНС-2 
Ізюмського водозабору та контррезервуарів Букінського водозабору, 
розташованих на вул. Аеродромній. Житловий масив приватного сектору 
с. Капитолівка забезпечений водою з колодязів. 
Без централізованого водопостачання перебувають: 
- 10 багатоповерхових будинків по вул. Сонячній, пров. Оптичному – 169 

абонентів (324 чол.); 
- приватний сектор по вулицях Б. Хмельницького, Вавілова, Заслонова, 

Космонавтів, Оптична, Аеродромна, Підлужна, Пугачова, провулках 



Овражному та Шевченка -172 абоненти (384 чол.); 
- 5 багатоповерхових будинків та приватний сектор с. Капитолівка 

Ізюмського району – 425 абонентів (883 чол.). 
Загалом без централізованого водопостачання знаходяться 766 абонентів 
(1591 чол.). 
На даний час службами Ізюмського комунального виробничого 
водопровідно-каналізаційного підприємства проводяться аварійно- 
відновлювальні роботи. 
Станом на 07:00 10.02 замінено 2,5 м труби водогону. Аварійно- 
відновлювальні роботи продовжуються, які планується завершити до 
16:00 10.02. 

8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 
9 Лісові пожежі - не зареєстровано. 

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 4, по місту - 2, по області - 2, загиблих - немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
всього - 82, травмовано - 3, загиблих - 1: 
09.02 Харківський район, поблизу с. Рогань, на пішохідному переході. О 
19:30 водій автомобіля «Daewoo Lanos», 1983 року народження, скоїв 
наїзд на чоловіка, 1968 року народження, який від отриманих травм 
загинув. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Заявок немає. За минулу добу виконано 1 заявку у 
м. Харкові, знищено 1 вибухонебезпечний предмет. 

 


