
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 06 грудня 2016 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 06 грудня:  

Хмарно з проясненнями. Вночі по місту та місцями по області невеликий 
сніг. Вранці та вдень сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, 
хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер південно - західний, 7 - 12 м/с, 
пориви 15 - 20 м/с. Температура повітря: вночі 8 - 13° морозу, вдень 1 - 6° 
морозу. По місту: температура повітря вночі 8 - 10° морозу, вдень 2 - 4° 
морозу. Радіаційний фон - 10 мкр/год. 
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: 
6 грудня по місту та області очікуються пориви південно - західного 
вітру, 15 - 20 м/с. На  дорогах ожеледиця. 

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

05.12.2016 року у Національному аерокосмічному університеті ім. 
Жуковського «ХАІ» виявлено студента з підозрою на малярію - 
громадянин Ганни, який постійно проживав у Нігерії, 19.10.2000 року 
народження, який зарахований на навчання до ІІ факультету «Авіаційних 
двигунів» гр.210ф, 28.10.2016 вилетів з Нігерії, 29.10.2016 р. прилетів до 
аеропорту «Бориспіль», 30.10.2016 прибув до деканату НАУ «ХАІ». При 
проходженні планового медичного огляду 30.11.2016 р. здав аналізи, котрі 
показали, що він є носієм хвороби, що типова для більшості мешканців 
регіону, з якого прибув студент. На даний час студент госпіталізований у 
8-у дитячу інфекційну лікарню м. Харкова, сьоме відділення. Знаходиться 
під наглядом, скарг на здоров’я немає. 
05.12 м. Харків, Шевченківський район, вул. О. Яроша, 21. Об 11:15 з 
даху впала крижина на жінку, 49 років. З травмою тім’яної частини голови 
доставлена до інституту нейрохірургії. 

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 - 155 одиниць, 
-  робітників - 192. 
За добу оброблено:  
- ПСС - 633 м3,  
- розсипано солі – 84 т. 
Розчищено від снігу доріг:  
- державного значення – 1607 км; 
- місцевого значення – 46 км. 
Проїзд на дорогах міста та області забезпечено. 



7 Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано. 
8 Загиблі на водних об’єктах – 1: 

03.12. Борівський район, біля с. Новоплатонівка, Червонооскільське 
водосховище. Під час рибної ловлі провалився під лід та потонув чоловік 
1949 року народження. Тіло рибалки піднято на поверхню 04.12. 

9 Лісові пожежі – не зареєстровано. 
10 Пожежі в населених пунктах: 

всього – 6: по місту – 3, по області – 3,загиблих – 1: 
06.12 м Чугуїв. О 03:55 виникла пожежа в літній кухні приватного 
домоволодіння на площі 20 м2. На місці пожежі знайдено тіло власника 
1954 року народження. Причина пожежі – необережне поводження з 
вогнем. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: всього - 87 травмовано – 5, загиблих 
немає. 

12 Боєприпаси часів ДСВ.   Знаходяться на контролі 1 заявка. За минулу 
добу роботи щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів не 
проводились. 

 


