
ДОВІДКА – ДОПОВІДЬ 

про оперативну обстановку в Харківській області   

за добу станом на 07:00 01 лютого 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по місту Харкову і Харківській області на 01 лютого: 
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади в виді дощу та слабкого снігу. Вдень 

ожеледиця, налипання мокрого снігу.  

Вітер західний, 7 - 12 м/с, місцями до 15-20 м/с.  

Температури повітря по області: вночі 0 - 5° морозу, вдень від 2° морозу до 2° тепла.   

По місту: температури повітря вночі 2 - 4° морозу, вдень -0°. 

                                 Радіаційний фон – 11 мкр/год. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 

3 Некласифіковані події:  
- 31.01 о 16:11, Ізюмський район Харківської області, вул. Чехова, виявлено тіло 

чоловіка з признаками підриву на боєприпасі.  

На місці події загинув громадянин - 1986 р.н., мешканець м. Харків. 

Слідчою групою встановлено, що громадянин підпалив скляну бутилу з невідомою 

речовиною, яка вибухнула. Попередня причина – суїцид. Ведуться слідчі дії. 

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. 

Станом на 07:00 01.02 на дорогах області працювало: 
- техніки - 89 одиниць, - працівників - 128. 

За добу оброблено ПСС – 126,7 м. куб., висипане солі – 0 т. 

Розчищено від снігу доріг: - державного значення – 144 км.; - місцевого значення - 35 

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 - 6, по місту - 2, по області - 4, загинуло – немає. 

11 Дорожньо – транспортні пригоди: 

Всього – 30, травмовано - немає, загиблих – 1 особа: 
- 31.01 о 03:05, м. Харків, Ленінський район, вул. Підгорна, мікрорайон Сортировка. 

При переїзді моста через річку Лопань з’їхав з моста, перекинувся та провалився під 

лід автомобіль ВАЗ-2105, під керуванням чоловіку 1981 р.н.  

Водій загинув на місці ДТП. 

12        Заявок на контролі немає. 

За минулу добу роботи щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів не 

проводились. 

 

Начальник диспетчерської служби  

Департаменту цивільного захисту  

Харківської обласної державної  

адміністрації                                                                                                О.Рудаков 


