
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 22 січня 2016 року 

 
1 Прогноз погоди по місту Харкову і Харківській області на 22 січня: 

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, на сході області помірний.  
Вдень без істотних опадів. По місту та місцями по області зберігатимуться 
ожеледь та складні відкладення. На дорогах ожеледиця. 
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.        
Температура повітря по області: вночі 9-14о морозу, місцями 17-22о морозу, 
вдень 9-14о морозу. 
По місту: вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Температура повітря 
вночі 12-14о морозу, вдень 10-12о морозу.  
                    Радіаційний фон – 10 мкр/год. 

2 Надзвичайних ситуацій - не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події:  21.01. о 18:57, м. Харків, Київський район, 

21.01. о 18:57, м. Харків, Київський район, вул. Пушкінська. 
 Повідомлення служби «103» про літальне отруєння угарним газом (в наслідок 
відсутності тяги газової колонки розташованої у ванній кімнаті) мешканця 
оселі, 26-річного чоловіка. 

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 22.01 на дорогах області працювало: 
- техніки - 201 одиниць,  
- працівників - 240. 
За добу оброблено ПСС – 2007 м куб., висипане солі – 34,6 т. 
   Розчищено від снігу доріг: - державного значення - 2085 км.; - місцевого 
значення - 1797 км. 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 - 1, по місту - 1, по області - немає, загинуло – немає. 

11 Дорожньо – транспортні пригоди: 
Всього – 80, травмовано - 6, загиблих – немає. 

12        Заявок на контролі немає. 
За минулу добу роботи щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів не 
проводились. 

 


