
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

                                за добу станом на 07:00  14 січня 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 14 січня:  
    Хмарно з проясненнями. Вночі без істотніх опадів. Вдень невеликий 
сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно –західний 7-12 м/с  .  
  Температура повітря по області: вночі  3° -8° морозу. Вдень від 4° до 1°  
тепла. По місту: вночі  4° -6° морозу, вдень 0° -2° морозу 
  Радіаційний фон - 10 мкр/год.  
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: 
   На дорогах ожеледиця. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події – 1: м. Куп’янськ, вул. Анан”їна, 86, в житловому 

будинку було виявлено жінку,1937 р.н. чоловіка, 1962 р.н. без ознак 
життя. Зайшовши в гості 13.01.2016 р. близько 9 годині ранку онук, 
виявив загиблих родичів, після чого викликав «швидку»; поліцію та 
аварійну газову службу. 
Смертельне отруєння природним газом загиблі отримали в результаті 
порушення правил безпеки та експлуатації при використання газових 
приладів в побуті, відсутність тяги в димоході в результаті засміченістю 
сажею . 

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. 
13.01 о 13.00,  Зміївський район, в районі с. Задонецьке на автошляху 
«Харків – Балаклея» перекинувся бензовоз, який перевозив дизельне 
паливо з Житомиру до Северодонецька. Внаслідок ДТП жертв та 
постраждалих немає. Паливо о 04.00 14.01 перекачане до іншого 
бензовозу. Розливу палива не сталося. 
   На дорогах області працювало: 
- техніки - 124 од,  
- дорожніх працівників - 163.  
   Розчищено від снігу доріг: 
- державного значення - 151 км,  
- місцевого значення - 390 км.  
Оброблено ПСС - 1062 куб. м, сіль – 61,2 т. 
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 - 3, по місту - немає, по області - 3, загиблих – 2: 



 13.01 о 21.45, Красноградський район, с. 8 Березня, будинок 12, кв. 5. В 
приватному домоволодінні сталася пожежа. На площі 2 кв. метрів горіли 
домашні речі. На місці пожежі знайдені трупи  власника будинку та його 
матері. Причина загибелі – необережність при курінні в ліжку в 
нетверезому стані. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 33, травмовано - 5, загиблих – 1: 
- 13.01 о 01:15, м. Харків, Фрунзенський район, проспект Московський 
269. Водій автомобілю «Тойота Прадо» не впорався з керуванням та 
зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП загинула пасажирка, жінка 32 років. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 2 заявки. За минулу добу 
роботи щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів не 
проводились. 

 


