
Про оперативну обстановку в Харківській області   
                                за добу станом на 07:00 11 листопада 2015 року 
 

1 Прогноз погоди по місту Харкову і Харківській області на 11 листопада: 
 Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно - 
західний, 7 - 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря по області: вночі 1 
- 6° тепла, вдень  5 - 10° тепла. По місту: температура повітря  вночі  3 - 5° 
тепла, вдень 7 - 9° тепла.  Радіаційний фон – 11 мкр/год. 

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 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 6, по місту - 3, по області - 3, загиблих – немає. 
10.11 о 22.00, Дергачівський район, с. Руська Лозова на приватній території 
(власник Ян Юішунь, громадянин Китая), сталася пожежа складського 
приміщення на площі приблизно 800 кв. метрів. В складському приміщенні 
зберігалися відходи текстилю. Пожежа ліквідована о 03.40 11.11. Жертв та 
постраждалих немає. 

11 Дорожньо–транспортні  пригоди: 
Всього - 64, травмовано - 9, загиблих – 2 особи: 
 - 10.11, о 02.20, м. Шевченково,  водій автомобіля «ТОЙОТА» № АХ 83 11, не 
впорався з керуванням та впав з мосту біля залізничного полотна. В наслідок 
ДТП загинула пасажирка жінка, 1992 рн. 
- 10.11, о 08.50, м. Богодухів, водій автобусу «Харків – Суми» № ВН 29 - 30 АА 
Корнієнко, 1960 рн, скоїв наїзд на дівчину Курілко, 1997 рн, яка від отриманих 
ушкоджень загинула на місці ДТП. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 11 заявок: 
   За минулу добу виконано 6 заявок в Чугуївському (3), Балакліївському (2), 
Зміївському (1) районах Всього знешкоджено 9 одиниць вибухонебезпечних 
предметів. 

 


