
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 25 січня 2017 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 25 січня:  

Хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер західний з 
переходом на північний, 7 - 12 м/с, вдень по місту та місцями по області 
пориви 15 - 20 м/с. Температура повітря: вночі 3 - 8° морозу, вдень 1 - 6° 
морозу. По місту: температура повітря вночі 4 - 6° морозу, вдень 1 - 3° 
морозу. Радіаційний фон -10 мкр/год. 
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: вдень 25 
січня по місту та місцями по області очікуються пориви північного вітру 
15 - 20 м/с. На дорогах - ожеледиця. 

2 Надзвичайних ситуацій – 1: 
Класифікаційна ознака - НС пункт 2.39 (наказ МНС №1400 від 12.12.2012 
р.). Захворювання сільськогосподарських та диких тварин на екзотичні та 
особливо небезпечні інфекційні (карантинні) хвороби: африканська чума 
свиней 
23.01.2017 від Управління Держпродспоживслужби у Барвінківському 
районі була отримана інформація про те, що 22.01.2017 в приватному 
домоволодінні у с. Рідне (Іллічівка) стався  випадок загибелі двох голів 
свійських свиней. В той же день туша загиблої свині була направлена на 
дослідження до м. Полтава. Причина – згідно з результатами досліджень -  
виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней (звіт про результати 
дослідження патологічного матеріалу від 23.01.2017 № 000109 п.м. 17). 
Шкода, заподіяна населенню, встановлюється. 
Триває проведення карантинних та протиепізоотичних заходів в осередку 
захворювання, а саме: 
- визначені відповідні зони проведення карантинних та 
протиепізоотичних заходів (І-й радіус – 3 км - забій та спалювання свиней 
на території Іллічівської сільської ради та ІІ-а зона – 3- 20 км -  
протиепідеміологіний нагляд з забороною вивозу свиней); 
- із залученням співробітників ГУ Національної поліції у Харківській 
області та ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області забезпечено 
виставлення карантинно-дезінфекційного бар’єру на виїзді з с Рідне 
(Іллічівка). 
Для ліквідації НС залучено: від ДСНС – 6 осіб, від  
Держпродспоживслужби - 15 осіб, 1 од. техніки; від відділу НП – 2 особи, 
1 од. техніки, від органів місцевого самоврядування – 6 осіб, 6 од. техніки. 
Всього - 29 чол. та 8 одиниці техніки. 
Проводиться робота з облаштування ветеринарно-поліцейського посту. 
Вилучено 101 тушу свині із 3-кілометрової зони від осередку зараження та  
здійснено їх евтаназію та спалювання в спеціально облаштованому місці. 
Здійснюється подворовий обхід в 20-кілометровій зоні  від осередку 
зараження, проводяться карантинні заходи, бесіди та інформування 
населення, яке утримує свійських свиней. 

3 Некласифіковані події – не зареєстровано. 
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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. За винятком: 
24.01 Метрополітен, ст. «Майдан Конституції». О 10:20 надійшло 
повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію упав 
чоловік, віком приблизно 35 років. Було відключено енергопостачання та 
припинено рух електропотягів від ст. «Холодна гора» до ст. «Майдан 
Конституції». Чоловіка було вилучено з-під потягу та піднято на 
платформу. Лікарями надано медичну допомогу й госпіталізовано до 4-ї 
лікарні швидкої допомоги, де від отриманих травм той помер. Із запису 
камер відеоспостереження встановлено, що чоловік кинувся на колію сам. 
Рух електропотягів поновлено о 10:49. 
На дорогах області працювало:  
  - техніки – 134 одиниці,              
  - робітників - 170. 
За добу оброблено:  
  - ПСС – 748 м3,                         
  - розсипано солі – 39 т. 
Розчищено від снігу доріг:  
  - державного значення – 785 км; 
  - місцевого значення – 688 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 – 7: по місту – 3, по області – 4, загиблих – немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: всього – 94, травмовано – 7, загиблих 
3: 
24.01 м. Харків, Індустріальний район, бульвар Івана Каркача, 33, 
поблизу ЗОШ № 40. О 08:30 водій автомобіля «Mitsubishi Pajero», 1976 
року народження, не помітив дівчинку, 23.01.2008 року народження, яка 
вийшла з маршрутного автобусу та намагалась перейти дорогу. Від 
отриманих травм дитина померла в кареті швидкої допомоги. 
24.01 м. Харків, Московський район, проспект Ювілейний. О 17:50 водій 
маршрутного автобуса 276 Е, 1951 року народження, на пішохідному 
переході скоїв наїзд на невідомого пішохода, який від отриманих травм 
помер на місці ДТП. 
25.01 м. Лозова. О 01:00 на узбіччі дороги знайдено тіло невідомого 
чоловіка з ознаками ДТП. Особа загиблого та обставини з’ясовуються. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Заявок немає. За минулу добу роботи щодо 
знешкодження вибухонебезпечних предметів не проводились. 
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