
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 17 січня 2017 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 17 січня:  

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Місцями 
по області зберігатиметься налипання мокрого снігу. На дорогах 
ожеледиця. Вітер північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря: вночі 7 - 12° 
морозу, вдень 3 - 8° морозу. По місту: температура повітря вночі 8 - 10° 
морозу, вдень 5 - 7° морозу. Радіаційний фон - 9 мкр/год. 
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: 
Вночі та вранці 17 січня по місту та області очікується туман, 
видимість 200 - 500 м. 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: 
17.01 з 06:10 через обледеніння контактної мережі виникла затримка руху 
тролейбусів у Холодногірському районі в напрямку Нового побуту, 
Слобідському районі - в напрямку аеропорта та з 06:40 - трамваїв у 
Московському районі міста. Виконуються ремонтні роботи. 
На дорогах області працювало:  
  - техніки – 142 одиниці,              
  - робітників - 184. 
За добу оброблено:  
  - ПСС – 711,5 м3,                         
  - розсипано солі – 0 т. 
Розчищено від снігу доріг:  
  - державного значення – 938 км; 
  - місцевого значення – 1035 км.. 
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 – 4: по місту – 0, по області – 4, загиблих – немає. 
- 17.01 Богодухівський район, с. Горький, вул. Миру, 1. О 06:20 сталося 
обрушення даху площею 200 м2 у двоповерховому 16-квартирному 
будинку. Загальна площа 4- скатного даху - 480 м2. За попередніми 
даними, жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 7 людей, які 
тимчасово розміщені у місцевому дитячому садку. Силами підрозділів 
ГСЧС виконуються рятувальні роботи. Обставини та збитки 



встановлюються. 
11 Дорожньо-транспортні пригоди: всього – 58, травмовано – 3, загиблих 

немає. 
12 Боєприпаси часів ДСВ. Заявок немає. За минулу добу роботи щодо 

знешкодження вибухонебезпечних предметів не проводились. 
 


