
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

                                за добу станом на 07:00  12 листопада 2015 року 
 

1 Прогноз погоди по місту Харкову і Харківській області на 12 
листопада:  
  Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер вночі північно - 
західний, вдень західний 7 - 12 м/с, пориви 15 - 20 м/с. 
  Температура повітря по області: вночі 2 -7° тепла,  вдень 4 - 9° тепла.  
По місту: вночі 4 - 6° тепла, вдень 6 - 8° тепла. 
  Радіаційний фон - 11 мкр/год. 
Попередження про небезпечні  гідрометеорологічні явища:  
 12 листопада по місту і області очікуються пориви вітру 15 - 20 м/с. 

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, за винятком: 
   О 08.31  11.11 на станції  «Пролетарська» Холодногорсько - Заводської 
лінії метрополітену під потяг, який подавався з депо на посадку, 
стрибнув чоловік 1993 р/н. На місці події було з’ясовано, що вчинок 
молодика був спробою суїциду. Рух потягів по лінії був призупинений. 
   О 08.39 постраждалий був піднятий  працівниками станції на 
платформу. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на виклик, попередньо 
діагностувала у постраждалого закриту ЧМТ і чисельні забої і доправила 
до лікарні невідкладної швидкої допомоги. 
  З 08.39  рух потягів по лінії був поновлений у штатному режимі.     
   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 - 1, по місту - 1, по області - нема, загиблих - нема. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 55, травмовано - 10, загинуло 2 людини: 
  - м. Харків, Орджонікідзевський район, вул. Дністровська - о 17.00  
11.11 невстановленим автомобілем смертельно травмований пішоход - 
необізнаний чоловік віком приблизно 75 років. 
  - м. Балаклія, вул. Куйбишева - о 19.00  11.11 легковим автомобілем 
збито пішохода - чоловіка 1955 р/н, який від отриманих травм помер по 
дорозі до лікарні.   

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 6 заявок. За минулу добу 
виконано 6 заявок в Балаклійському (1), Вовчанському (1), 
Первомайському (2), Харківському (1) районах і м. Харкові (1). Всього 



знешкоджено 9 одиниць вибухонебезпечних предметів.  
 


