
Про оперативну обстановку в Харківській області 
за добу станом на 07:00 19 січня 2018 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 19 січня: 

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень 
невеликі опади: (сніг, мокрий сніг), слабка ожеледь, налипання мокрого 
снігу. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер 
південно - східний, 7 - 12 м/с, вночі по місту та місцями по області пориви 
15 – 20 м/с. Температура повітря по області: вночі 3 - 8° морозу: вдень   
від 4° морозу до 1° тепла. По місту: температура повітря вночі 4 – 6° 
морозу, вдень 0 – 2° морозу.  Радіаційний фон - 12 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: 19 січня  в  Харківській області очікуються місцями пориви 
південно - східного вітру 15-20 м/с, налипання мокрого снігу, ожеледь. 
Вночі та вранці місцями по області туман. 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. 
   На дорогах області працювало:  
  - техніки - 109 одиниць, 
  -  робітників - 148. 
За добу оброблено:  
  - ПСС – 719,26 м. куб.  Розсипано солі - 0 т. 
Розчищено від снігу доріг:  
  - державного значення - 852 км; 
  - місцевого значення – 725 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 – 9, по місту - 2, по області - 7, загиблих немає. 

11 Дорожньо-транспортні пригоди: 
всього – 63, травмовано - 18, загиблих – 1: 
- 18.01 о 10.30, Шевченківський район, с. Першотравневе. На трасі 
«Чугуїв-Мілове», 49 км, сталося зіткнення автомобілів «ВАЗ» та «ЗАЗ». 
Внаслідок ДТП загинула пасажирка «ЗАЗ», жінка,1961 р. н. 

12 Боєприпаси часів ДСВ.   Без заявок. 
   За минулу добу виконано 2 заявки по знешкодженню 
вибухонебезпечних предметів в Золочівському (1), Зміївському (1) 
районах. Всього знешкоджено 8 одиниць вибухонебезпечних предметів. 
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