
Про оперативну обстановку в Харківській області 
за добу станом на 07:00 17 лютого 2016 року 

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

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно - західний, 7 - 12 
м/с. Температура повітря по області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 
0 - 5° тепла. По місту: температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 - 3° 
тепла. Радіаційний фон - 12 мкр/год. 

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. 
   На дорогах області працювало: 
- техніки - 79 одиниць,  
- працівників - 118. 
За добу оброблено ПСС –0 м куб., висипане солі – 0 т. 
   Розчищено від снігу доріг: 
- державного значення – 0 км; 
- місцевого значення – 0 км. 

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 - 7, по місту - 6, по області - 1, загиблих - немає 

11 Дорожньо-транспортні пригоди: 
Всього – 46, травмовано – 2, загиблих – 3. 
   16.02 близько 07:00 Комінтернівський район м. Харкова, вул. 
Плеханівська, 126, водій на автомобілі «Ауді» ударив автомобіль 
«Мазда», через декілька метрів пошкодив ще один автомобіль «Джилі», 
після чого виїхав на зустрічну смугу руху, де збив жінку, яка переходила 
дорогу. Від отриманих травм жінка, 1951 р/н загинула на місці ДТП. Після 
приїзду СОГ та швидкої медичної допомоги було втсановлено попередній 
діагноз - у водія «Ауді» стався епілептичний напад, автомобіль рухався 
майже некерованим, водія освідковано в наркоцентрі, інформація буде 
пізніше, однак за зовнішнім виглядом водій знаходився в тверезому стані. 

   16.02 17:15 Київський район м. Харкова, вул. Шевченка, 332, водій 
автомобіля ВАЗ 21099 з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного 
руху де зіткнувся з автомобілем «Деу». Водій автомобіля ВАЗ, 1961 р/н, 
від отриманих травм помер у лікарні. 

   16.02 16:50 Київський район м. Харкова, вул. Валентинівська 



(Блюхера), 13, водій автомобіля «Ауді-100» збив пішохода – жінку, 47 
років, яка від отриманих травм померла на місці. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. На контролі знаходиться 3 заявки. За минулу добу 
роботи щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів не 
проводились. 

 


