
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

за добу станом на 07:00 19 листопада 2015 року 
 

1 Прогноз погоди по місту Харкову і Харківській області на 19 листопада: 
 Хмарна погода. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер  південно - західний, 7 - 
12 м/с, вночі пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря по області: вночі  2 - 7° 
тепла, вдень 6 – 11° тепла. По місту: температура повітря  вночі   2 - 4° тепла, 
вдень 7 – 9° тепла. Радіаційний фон – 10 мкр/г.   
Попередження про стихійні та небезпечні гідрометеорологічні явища, різкі 
зміни погоди: Вночі 19 листопада по місту та місцями по області очікуються 
пориви південно - західного вітру, 15 - 20 м/с.    

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події – 2:  

- О 10:30, 18.11 на телефон служби «102» надійшло анонімне повідомлення про 
замінування адміністративної будівлі ХОДА,  за адресою: м. Харків, Київський 
район, вул. Сумська, 64, та Харківського міськвиконкому, за адресою: м. 
Харків, Дзержинський район, площа Конституції 7.  З приміщень будівлі 
ХОДА було евакуйовані понад 500 осіб, оглянуто понад 10000 кв. метрів 
території. Вибухівку не знайдено. Евакуація з приміщень міськвиконкому 
проводилась частково, територія будівлі міськвиконкому оглянута, 
вибухонебезпечних предметів не знайдено. О 14.15 робота адміністративних 
будівель поновлена.   Правоохоронні органи встановлюють особу яка здійснила 
хибне телефонне повідомлення. 

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 – 1: 

 17.11, Балаклійський район, с. Волобуївка, в р. С. Донець потонув чоловік, 
1945 рн. Тіло піднято з води 17.11.2015 року. Причина загибелі з’ясовується. 

9 Лісові пожежі - зареєстровано не зареєстровано. 
10 Пожежі в населених пунктах:  

всього – 11, по місту – 6, по області - 5, загиблих – 1. 
11 Дорожньо-транспортні пригоди: всього - 49, травмовано - 16, загиблих – немає. 
12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 7 заявок. 

   За минулу добу виконано 3 заявки в м. Харків (1), Дергачівському (1), 
Вовчанському (1) районах. Всього знешкоджено 3 одиниці вибухонебезпечних 
предметів. 
 


