
                                                    ДОВІДКА – ДОПОВІДЬ 

про оперативну обстановку в Харківській області   

                                за добу станом на 07:00  2 грудня  2015 року 

 
1 Прогноз погоди по місту Харкову і Харківській області на  2 грудня : 

Хмарна погода.  Вночі та вранці сильний сніг, мокрий сніг. Вдень мокрий сніг. Налипання 

мокрого снігу, місцями по області ожеледь. Слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. 

Вітер вночі північний, вдень північно - західний, 7 - 12 м/с, пориви 15 - 20 м/с. 

Температура повітря по області протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.  По  місту: 

температура повітря  протягом доби близько 0°. Радіаційний фон – 11  мкр/год. 

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.   Проїзд на дорогах 

міста та області забезпечено. 

7 Аварії на системах життєзабезпечення населення: 

- Ввечері 1.12 та вночі 2.12 північно-західною частиною області пройшовся сильний вітер 

зі снігом. Внаслідок чого місцями по м.Харкову подекуди стались часткові відключення 

електроенергії та повалено дерева і гілки. По області частково стались пошкодження 

ліній електропередач у Харківському та Дергачівському районах. Ведуться 

поновлювальні роботи. 

8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано. 

9 Лісові пожежі - не зареєстровано. 

10 Пожежі в населених пунктах: 

Всього - 6, по місту - 1, по області - 5, загиблих – 1 особа.   

- 1.12 о 17:05, Зміївський район, м.Зміїв, сталась пожежа в приватному домоволодінні, 

горіли домашні речі. На місці пожежі знайдено тіло господині, 1938 р.н.  

11 Дорожньо-транспортні  пригоди: 

Всього - 73 травмовано - 8, загиблих – 2 особи. 

- 1.12 о 05:30, м.Харків, Орджонікідзевський район, біля метро «Пролетарська», під 

колеса автомобіля Тата потрапив чоловік, приблизно 40-45 років, який помер на місці 

ДТП. 

- 1.12 о 15:55, м.Харків, Комінтернівський район, вул. Польова, 83, водій автомобілю 

МАЗ, не впорався з керуванням і скоїв наїзд на дерево. В результаті чого помер на місці 

ДТП. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. 

Знаходяться на контролі 7 заявок. За минулу добу роботи по знешкодженню 

вибухонебезпечних предметів не проводились. 

 


