
Про оперативну обстановку в Харківській області   
                                за добу станом на 07:00  30 грудня 2015 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 30 грудня:  
  Мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. 
  Вітер північно - східний 7 - 12 м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с.  
  Температура повітря по області: вночі 10 -  15° морозу, вдень 4 - 9° 
морозу.  По місту: вночі 10 - 12° морозу,  вдень 6 - 8° морозу. 
  Радіаційний фон - 11 мкр/год. 
 Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища: 
  Вдень 30 грудня по місту і області очікуються пориви північно - східного 
вітру 15 - 20 м/с. 

2 Надзвичайних ситуацій - 1. 
   За період з 23.12 по 29.12 до Харківської обласної дитячої лікарні було 
госпіталізовано 6 дітей (2009 р/н - 1, 2011 р/н - 1, 2012 р/н - 2, 2013 р/н - 2) 
з попереднім діагнозом - гострі кишкові інфекції з важким перебігом. 
Перші ознаки захворювання виявлені 19.12. Всі діти відвідували 
Височанський дитячій навчальний заклад (ясла - садок), що розташований 
за адресою: Харківський район, смт. Високий, вул. Прфспілкова 7а. 
Спеціалістами Харківського районного управління Держсанепідслужби  
проведено відбір проб міського водогону, харчових продуктів закладу, 
перевірено 40 осіб, як потенціальних носіїв збудників інфекції та 
проведена дезінфекція закладу і теріторії. Джерело збудника інфекції та 
причини захворювання встановлюються, проведення протиепідемічних 
заходів триває. 

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. 
   На дорогах області працювало: 
- техніки - 141 од, - дорожніх працівників - 183.  
   Розчищено від снігу доріг: 
- державного значення - 640,5 км, - місцевого значення - 883 км. 
   Оброблено ПСС - 938 куб. м,  розсипано солі - 111т. 
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 - 11, по місту - 5, по області - 6, загиблих - немає. 

11 Дорожньо - транспортні пригоди: 
Всього - 62, травмовано - 5, загиблих - немає. 

12 Боєприпаси часів ДСВ. Знаходиться на контролі 1 заявка. За минулу добу 



виконано 2 заявки в Лозівському і Первомайському районах. Всього 
знешкоджено 6 одиниць вибухонебезпечних предметів.  

 


