
                                                                                                       
                                                                                                      

Про оперативну обстановку в Харківській області   
                                за добу станом на 07:00  24 квітня 2018 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 24 квітня:  
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями 
гроза. Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с; вдень південний, 7 - 12 м/с. 
Температура повітря по області: вночі 1 - 6° тепла,  на поверхні грунту та 
місцями у повітрі заморозки 0 - 5°; вдень 13 - 18°. По  місту: температура 
повітря вночі 1 - 3° тепла,  на поверхні грунту заморозки 0 - 5°; вдень 14 - 
16°. Радіаційний фон - 10 мкр/год.                                                                                       
Попередження  про небезпечні  гідрометеорологічні  явища та різкі 
зміни погоди: вночі 24 квітня по місту і області на поверхні ґрунту 
очікуються заморозки від 0° до 5°. Вдень 24 квітня місцями очікуються 
грози. В лісах області очікується висока пожежна небезпека (переважно 5-
го класу).   

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. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано. 
8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 
9 Лісові пожежі – не зареєстровано. 

10 Всього - 25, по місту - 8, по області - 17, загиблих – 1: 
24.04 о 05.05, Краснокутський район, с. Козіївка, вулиця Зелена, 39. 
Горів приватний будинок. На місці пожежі знайдено тіло жінки. Причина 
пожежі з’ясовується. Даних на загиблу немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 51, травмовано - 4, загиблих - немає. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 8 заявок. За минулу добу 
виконано 10 заявок у Зміївському (3), Валківському (2), Чугуївському (2), 
Печенізькому (1), Нововодолазькому (1), Балаклійському (1) районах. 
Всього знешкоджено 14 одиниць вибухонебезпечних предметів.   

 
  Начальник диспетчерської служби  
  Департаменту цивільного захисту  
  Харківської обласної державної  
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