
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області   

                                за добу станом на  07:00  10 липня  2018 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову  і  Харківській області  на  10 липня: 
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. 
Температура повітря: вночі 14 - 19°, вдень 28 - 33°. По  місту: температура 
повітря вночі 16 - 18°, вдень 29 - 31°. Радіаційний фон - 10 мкр/год.                                                                                          
Попередження  про  небезпечні  гідрометеорологічні  явища  та  різкі 
зміни погоди: 10 - 17 липня в лісах області  зберігатиметься надзвичайна  
пожежна небезпека (5 клас). 

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

09.07, 10.07  м. Харків. Протягом доби до чергової зміни  ГУ ДСНС України 
у Харківській області надходили анонімні електронні повідомлення про 
закладення вибухових пристроїв за адресами:  
Київський район, вул. Академіка Проскури, 1, бізнес-центр TelesensVentures, 
об 11.50; 13.28,17.21 ;19.21 ;03.36 (10.07) . 
Київський район, вул. Алчевських, 31, бізнес-центр «Авалон», об 11.50; 
13.28;17.21;19.21 ;02.00 (10.07) . 
Київський район, вул. Свободи, 7/9, бізнес-центр Parallel’50, об 11.50; 
13.28;17.21;19.21 . 
Основ’янський район, вул. Б. Хмельницького, 24, бізнес-центр «Протон», об 
11.50; 13.28;17.21 ;19.21 . 
Немишлянський район, пр. Московський, 142, бізнес-центр CityHall об 11.50; 
13.28;17.21 ;19.21 .  
Московський район, Гвардійців Широнінців, 15/46, інтернет-магазин 
комп’ютерної техніки «Сервер», о 11.50; 13.28;17.21;19.21 . 
Слобідський район, просп. Московський, 94, інтернет-магазин S-Tel, об 
11.50; 13.28;17.21 ;19.21 . 
Шевченківський район, проспект Перемоги, 58а, інтернет-магазин S-Tel, об 
11.50;13.28;17.21;19.21 . 
Слобідський район, Гімназична набережна, 12, торгово-сервісний центр 
«АВС», об 11.50;13.28;15.36;17.21;19.21 . 
Московський район, вул.Героїв праці, 20/321, магазин  комп’ютерів «ХЕЛП», 
об 11.50;13.28;17.21;19.21 .     
Київський район, вул. Сумська, 10, «Аве плаза», об 11.50; 13.28;17.21;19.21 .  
Шевченківський район, вул. Сумська, 85, фітнес-клуб «Тетра», об 11.50; 
13.28;17.21  ;19.21 . 
Слобідський район, пр-кт Московський, 86а, фітнес-клуб «Стимул», об 11.50; 
1328; 17.21 ;19.21 . 
Шевченківський район, пров. О.Яроша, 14, фітнес-клуб «Уніфект», об 11.50; 
13.28;17.21 ;19.21 . 
Індустріальний район, пр-кт Олександрівський, 114, фітнес-клуб «Форма-Т», 
об 11.50; 13.28; 17.21;19.21 . 
На місця розташування об’єктів виїзджали слідчо-оперативні групи, 
працівники кінологічної служби і вибухотехніки. 



Під час перевірки з будівель були евакуйовані відвідувачі і персонал, 
обстежені приміщення і територія. Вибухівки та вибухових пристроїв не 
виявлено. Обстеження всіх приміщень та прилеглих територій закінчені о 
07:00 (10.07).                                        

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.                                                                                               
7 Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано .                                                     
8 Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано .                                                                                                   
  9  Лісові пожежі – 2  . 

-  09.07 ДП «Жовтневе лісове господарство », Васищевське лісництво, с. 
Безлюдівка, в\ч Жихарь  (на території  Харківського  району), 13.10 – 14.40, 
площа - 0,02 га .  
 - 09.07 ДП «Жовтневе лісове господарство », Васищевське лісництво,с. 
Безлюдівка (на території Харківського району), 18.05 - 20.05, площа - 0,06га.       

10 Пожежі в населених пунктах: 
Всього -15, по місту -5, по області -10, загиблих- немає.                                                     

11 Дорожньо-транспортні пригоди: 
Всього - 48,  травмовано –6, загиблих- немає.                                                                       

12 Боєприпаси часів ДСВ.      Знаходяться на контролі  5 заявок.                                                                                                                    
     За минулу добу виконано 7 заявок. Всього знешкоджено 15 одиниць 
вибухонебезпечних предметів. 

 
Начальник диспетчерської служби                                                                          
Департаменту цивільного захисту                                                                                            
Харківської обласної державної адміністрації                                 А.Віловський                                   


