
Про оперативну обстановку в Харківській області   
                                за добу станом на 07:00  18 грудня 2015 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 18 грудня:  
   Хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Слабка 
ожеледь. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. 
  Вітер південно -  західний 7 - 12 м/с.  
  Температура повітря по області: вночі від 0° до 5° морозу, вдень від 2° 
морозу до 3° тепла.  По місту: вночі 1 - 3° морозу,  вдень близько 0°. 
  Радіаційний фон - 10 мкр/год. 
Попередження  про небезпечні  гідрометеорологічні  явища: 
  На дорогах міста і області місцями ожеледиця. 

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. 
   Станом на 07.00  18.12 по Харківській області задіяне  53 одиниці 
техніки, 92 шляхових робітника. 
   Розсипано піщано - соляної суміші: за добу - 69,7 м. куб., солі - 8 тон. 
   Розчищено доріг: - державного рівня - 10 км, - місцевого рівня - 6 км. 
Проїзд на дорогах міста та області забезпечено. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення- 1. 
   - Кегичівський район, поблизу с. Антонівка. О 16.30  17.17 внаслідок 
проведення несанкціонованих земляних робіт був пошкоджений 
магістральний газопровід (постачає газ від Кегичівської ГРС до населених 
пунктів району) діаметром 150мм. Внаслідок пригоди без газопостачання 
залишилось 4 села: Антонівка, Артемівка, Розсоховата і Крутоярівка 
(всього 316 абонентів). Протягом вечора 17.12 проводились ремонтні 
роботи. Підключення газу абонентам планується 18.12. 

8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 
9 Лісові пожежі - не зареєстровано. 

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього - 8, по місту - 5, по області - 3, загинула 1 людина: 
   - м. Харків, Московський район, просп. Тракторобудвників 162б. О 
20.20  17.12 сталась пожежа в квартирі на 7-му поверсі 9-ти поверхового 
житлового будинку. Горіла кімната, коридор і балкон в квартирі № 62, та 
балкони на 7-му, 8-му і 9-му поверхах в квартирах № 61, 66, 70. На місці 
пожежі працювало 5 відділень на АЦ та 3 одиниці спеціальної техніки. 
Пожежу локалізовано о 21.50, ліквідовано о 22.10. Площа пожежі 50 кв. 
метрів. На місці пожежі загинув чоловік (дані встановлюються). Під час 
пожежі евакуйоване 27 людей, врятовано 10 людей. Причина пожежі і 
матеріальні збитки встановлюються. 



11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 43, травмовано - 5, загинула 1 людина: 
  - м. Харків, Дзержинський район, Білгородське Шосе. Близько 02.00  
17.12 водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням і врізався в 
стовп. Внаслідок ДТП  на місці пригоди загинув водій - чоловік 1990 р/н. 
Чотири пасажири легковика отримали травми і госпіталізовані.  

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 7 заявок. За минулу добу 
виконано 2 заявки в м. Ізюм. Всього знешкоджено 45 одиниць 
вибухонебезпечних предметів.   

 


