
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

                                за добу станом на 07:00  19 січня 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 19 січня:  
   Хмарна погода.  Вночі   сильний сніг, мокрий сніг з дощем.  Вдень 
невеликий сніг. Сильні  хуртовини, снігові намети, налипання мокрого 
снігу, ожеледь. Вночі місцями по області туман. На дорогах ожеледиця. 
  Вітер північно-західний 7 - 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.   
 Температура повітря вночі  та вранці від 3° морозу, до  2° тепла. Вдень 
зниження до 4 - 9° морозу . По місту: температура повітря вночі та 
вранці близько 0°,  вдень зниження до 4 - 9° морозу . 
  Радіаційний фон - 12 мкр/год. 
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: 
   19 січня по місту і області очікуються складні погодні умови: сильний 
сніг, мокрий сніг з дощем. Протягом доби 19  січня дуже  сильні 
хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь, снігові замети. Вітер 
південно - західний 15 - 20 м/с. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події – 1:  

18.01 о 10:15 до чергового УВС області зателефонував невідомий та 
попередив про замінування обласної державної адміністрації Харківської 
області за адресою: вул. Сумська, 64. Оглянуто 9900 м2 площі приміщень 
та прилеглої території. Вибухонебезпечних предметів чи речовин 
виявлено не було. Станом на 11.45 18.01 ХОДА працює в звичному 
режимі. 

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. 
   На дорогах області працювало: 
- техніки - 203 од.,  
- дорожніх працівників - 240.  
   Розчищено від снігу доріг: 
- державного значення – 3332,5 км,  
- місцевого значення - 2776 км.  
Оброблено ПСС – 1194 куб. м, розсипано солі – 38,8 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 - 5, по місту - 1, по області - 4, загиблих - немає.  

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 



Всього - 74, травмовано - 1, загиблих – немає. 
12 Боєприпаси часів ДСВ. Заявок немає. 

 


