
                                                                                                       
                                                                                                      

Про оперативну обстановку в Харківській області   
                                за добу станом на 07:00  14 травня 2018 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 14 травня:  
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень короткочасний 
дощ, місцями гроза. Вітер східний  5 - 10 м/с. Температура повітря: 
по області: вночі 7 - 12° тепла, вдень 16 - 21° тепла; по  місту: вночі 9 - 11° 
тепла, вдень 17 - 19° тепла. Радіаційний фон - 10 мкр/год.                                                                                              
Попередження  про небезпечні  гідрометеорологічні  явища та різкі 
зміни погоди: вдень 14 травня по місту і області місцями очікуються 
грози. 

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. Проїзд на дорогах міста та області забезпечено. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення:  
   - Зачепилівський район, с. Нагірне. О 18:30 12.05 на вул. Бречка  
автомобіль «Камаз»  наїхав на опору наземного газопроводу низького 
тиску і пошкодив близько 200 м труби (діаметр 150мм) газопроводу. 
Внаслідок цього було відключено ГРП (газорозподільчий пункт) і 180 
абонентів в с. Нагірному залишилися без газопостачання. Протягом дня 
13.05 проводились ремонтні роботи, а саме: заміна пошкодженої ділянки 
труби газопроводу і відновлення опори. Завершення ремонтних робіт і 
поновлення газопостачання сплановано на 14.05.         

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

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 15, по місту - 6, по області - 9, загиблих - немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 31, травмовано - 1, загиблих - немає.  

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 14 заявок. За минулу добу 
роботи щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів не 
проводились.  

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


