
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 19 квітня 2017 року 

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

Хмарно. Вночі та вранці сильні опади (мокрий сніг, місцями з дощем), 
місцями по області - дуже сильні опади. Вдень мокрий сніг та дощ. 
Налипання мокрого снігу, місцями по області - сильне. Вітер північно-
східний, 9 - 14 м/с, пориви 17 - 22 м/с. Температура повітря: протягом  
доби 1 - 6° тепла, вночі на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 
0 – 5. По місту: температура повітря протягом доби 1 - 3° тепла, вночі на 
поверхні грунту заморозки 0 - 5°. Радіаційний фон 10 мкр/год. 
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: у зв'язку з виходом активного південного циклону, вночі та 
вранці 19 квітня очікуються сильні опади (мокрий сніг, місцями з дощем), 
місцями по області - дуже сильні. Налипання мокрого снігу, місцями по 
області - сильне. Утворення тимчасового снігового покриву. Пориви 
північно-східного вітру, 17 - 22 м/с. Вночі на поверхні грунту та місцями у 
повітрі - заморозки 0 - 5°. 20 - 22 квітня збережеться холодна погода з 
заморозками на поверхні грунту та у повітрі 2 - 7°. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події – 2: 

   18.04 м. Харків, пр-т Московський, 75, Регіональний інститут 
державного управління при Президентові України. О 07:55 до чергового 
Національної поліції області надійшло анонімне повідомлення про 
мінування будівлі. До місця події прибули фахівці СБУ, вибухо-технічної, 
кінологічної служб НП, відділення ДСНС. Було евакуйовано 200 людей, 
обстежено 9300 м2. Вибухонебезпечних пристроїв та речовин не знайдено. 
   18.04 м. Харків, Шевченківський район, пр-т Правди, 7. О 23:03 на 
телефон оператора «102» зателефонувала жінка віком приблизно 70 років, 
яка повідомила, що на її телефон надійшов дзвінок від невідомого з 
повідомленням про замінування їхнього будинку. По прибуттю на адресу 
фахівців СБУ, вибухо-технічної, кінологічної служб НП 
вибухонебезпечних пристроїв та речовин не знайдено. 

4 Рух залізничного транспорту на ділянках області здійснювався за 
розкладом, за винятком: 
   19.04 внаслідок засніження залізничних колій виникла затримка руху 
потягів Мерефянського напрямку приблизно на 30 хвилин. 

5 Аеропорт «Харків»: через негоду роботу зупинено. 
6 Міжміський автотранспорт та міський транспорт (автобуси, 

тролейбуси, трамваї, метрополітен) працював на маршрутах згідно з 
графіком, без аварій, за включенням: 
   19.04 внаслідок повалення дерев та зламу гілля виникла затримка виїзду 
електротранспорту з депо № 2 по вул. Ньютона та затримка руху по вул. 
Весніна перед вул. Пушкінською, вул. Молочній біля Кінного ринку та 
перед перехрестям вул. Салтівського шосе та Льва Ландау. Станом на 
07:00 проводяться роботи по розчищенню. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення: 



2 
 

   19.04 станом на 07:00 Зміївський район: через негоду відключено від 
електропостачангня частково - 14 населених пунктів, 24 - повністю. 
Харківський район: відключений 1 населений пункт. Проводяться 
ремонтно-відновлювальні роботи.. 

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

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 11, по місту - 5, по області - 6, загиблих немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 64, травмовано - 6, загиблих – 1: 
- 18.04 м. Харків, Індустріальний район, пр-т Архітектора Альошина, 
поблизу будинку № 5. Об 11: 35 водій автомобіля «ВАЗ 2111» - чоловік, 
1973 року народження - не впорався з керуванням та вдарився в автобус 
204 маршруту. Внаслідок ДТП водій доставлений до 25-ї лікарні, 
знаходиться в комі. Його пасажирка – дружина 1977 року народження -  
загинула на місці пригоди. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 8 заявок. 
  За минулу добу виконано 5 заявок в м. Зміїв (1), Зміївському (2), 
Харківському (1), Чугуївському (1) районах. Всього знешкоджено 5 
одиниць вибухонебезпечних предметів. 

 


