
Про оперативну обстановку в Харківській області   
за добу станом на 07:00 28 листопада 2016 року 

 
1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 28 листопада:  

Хмарно з проясненнями Вночі дощ, мокрий сніг. Вдень дощ, мокрий сніг, 
туман, видимість 200 – 500 м. Вітер південно-західний 7 - 12 м/с. 
Температура повітря: вночі  від 1° морозу до 4° тепла, вдень 0 - 2° тепла 
По місту: температура повітря вночі 0 - 2° тепла, вдень 1 - 3° тепла. 
Радіаційний фон - 10 мкр/год. 
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: 
З вечора 27.11 та на протязі 28.11 - туман, видимість 200-500 м. 

2 Надзвичайних ситуацій – не зареєстровано. 
3 Некласифіковані події – не зареєстровано. 
4 Рух залізничного транспорту на ділянках області здійснювався за 

розкладом. 
27.11 м. Куп’янськ. О 10:00 біля залізничної колії було знайдено 
смертельно травмованого чоловіка, 1960 року народження. Затримки руху 
потягів не  було. 
27.11 Зміївський район. О 19:29 електропотягом № 7006 сполученням 
Ізюм-Харків смертельно травмовано чоловіка, 1976 року народження. 
Внаслідок події виникла затримка руху потягу на 43 хвилини. 

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 – не зареєстровано. 

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього – 10: по місту – 6, по області – 4, загиблих - 1: 
- 27.11 Печенізький район, траса Печеніги-Мартова, 7-й км. О 04:22 горів 
двоповерховий дерев’яний будинок із зрубу (дачного типу) на пл. 243м². 
Внаслідок пожежі загинула жінка 1980 року народження. В будинку 
проживають сезонно. Попередня причина пожежі – кз електромережі. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: всього - 29 травмовано – 2, загиблих 
немає. 

12 Боєприпаси часів ДСВ.   Знаходяться на контролі 4 заявки. За минулу 
добу роботи щодо знешкодження  вибухонебезпечних предметів не 
проводились. 

 


