
Про оперативну обстановку в Харківській області   
                                за добу станом на 07:00 09 грудня 2015 року 

1 Прогноз погоди по місту Харкову і Харківській області на 09 грудня: 
Мінлива хмарність. Без опадів.  Вночі та вранці туман. Вітер змінних 
напрямків, 3 – 8 м/с.  Температура повітря по області: вночі 0 - 4о морозу, 
вдень від 1° морозу до 4° тепла. По місту: вночі 2о - 4° морозу, вдень 1° - 3° 
тепла.     Радіаційний фон – 11  мкр/год. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події:  

- 09.12 о 01:20, від підриву невідомої вибухівки пошкоджено вітрину  магазину 
«Рошен», який розташовано у торговельно-розважальному комплексі «ДАФІ». 
Загиблих та постраждалих немає. Внаслідок події правоохоронні органи 
проводять 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. 
   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 - 10, по місту - 6, по області - 4, загинуло – 2 людина: 
-07.12, Зміївський район, с. Миргороди, пожежа у приватному домоволодінні. 
На місці пожежі знайдено тіло господарки, 1947 р.н.; 
- 08.12, о 12:20, м. Харків, вул. Пулавська, 26,  пожежа у приватному 
домоволодінні. На місці пожежі знайдено тіло господаря, 1952 р.н.  

11 Дорожньо – транспортні  пригоди: 
Всього - 66 травмовано - 17, загиблих – 2 особи: 
- 08.12 о 08:40, траса Київ-Харків-Довжанський, 515 км.+150м., відбулось 
лобове зіткнення мікроавтобусу «Рено» та легковика «Мерседес».  
В наслідок ДТП загинув на місті події водій легковика, 24 річний співробітник 
поліції,  5 чоловік травмовано; 
- 08.12 о 14:35, автодорога Харків – Сімферополь, біля повороту на м. Южний 
автомобіль «Фольксваген – Гольф», водій, 1985 р.н., мешканець Змиївського 
району, зіткнувся з автобусом «Богдан», під керуванням чоловіка, 1971 р.н.  
В наслідок ДТП на місці пригоди загинув пасажир легковика 1987 р.н. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. 
Знаходяться на контролі 4 заявки. За минулу добу роботи щодо знешкодження 
вибухонебезпечних предметів не проводились. 

 


