
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

за добу станом на 07:00 18 листопада 2015 року 
 

1 Прогноз погоди по місту Харкову і Харківській області на 18 листопада: 
   Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, слабкий туман. Вдень опади 
(мокрий сніг з переходом у дощ). Вітер південний, 7 - 12 м/с, вдень по місту та місцями 
по області пориви 15 - 20 м/с. Температура повітря по області: вночі від 4° морозу до 1° 
тепла, вдень 1 - 6° тепла. По  місту: температура повітря: вночі 1 - 3° морозу, вдень 3 - 
5° тепла. 
Попередження про стихійні та небезпечні гідрометеорологічні явища, різкі зміни 
погоди:  
   Вдень 18 листопада по місту та місцями по області очікуються пориви південного 
вітру, 15 - 20 м/с. Радіаційний фон – 10 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 - зареєстровано не зареєстровано. 

10 Пожежі в населених пунктах:  
всього – 8, по місту – 1, по області - 7, загиблих – 1. 
   17.03 приблизно о 21:40, Дворічанський район, на узбіччі дороги, біля с. Тополі, 
водій автомобіля ВАЗ 2105, знайдений мертвим в середені  обгорілого автомобіля, 
задихнувся чадним газом. Причина необережність при палінні у нетверезому стані 

11 Дорожньо-транспортні пригоди: всього - 42, травмовано - 2, загиблих – 1. 
   17.11 о 04:42 м. Харків, Орджонікідзевський район, вул. Грицевця, водій автомобіля 
Хюндай, мешканець Харківського району, скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих 
травм пішохід помер на місці ДТП.  

12 Боєприпаси часів ДСВ. 
   Знаходяться на контролі 8 заявок. 
   За минулу добу виконано 2 заявки: у Нововодолазькому (1) та Красноградському 
(1) районах. Знешкоджено 52 вибухонебезпечних предмети. 
 


