ДОВІДКА – ДОПОВІДЬ
про оперативну обстановку в Харківській області
за добу станом на 07:00 11 вересня 2017 року
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Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 11 вересня:
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно - східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 14°, вдень 24 - 9. По місту: температура
повітря вночі 12 - 14°, вдень 26 - 28°. Радіаційний фон 8 мкр/год.
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища та різкі
зміни погоди:
Небезпечних явищ не очікується.
Надзвичайних ситуацій – не зареєстровано.
Некласифіковані події - не зареєстровано.
Рух залізничного транспорту на ділянках області здійснювався за
розкладом.
Аеропорт «Харків» працював згідно з графіком, без аварій.
Міжміський автотранспорт та міський транспорт (автобуси,
тролейбуси, трамваї, метрополітен) працював на маршрутах згідно з
графіком, без аварій, за винятком:
11.09 на відрізку Салтівське шосе у напрямку заводу «Південькабель». О
06:10 внаслідок поломки струмоприймача трамваю стався обрив
контактної мережі й виникла затримка руху трамваїв Станом на 07:00
аварійно - відновувальні роботи закінчені.
Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано.
Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано.
Лісові пожежі - 3 (хвойні низові) загальною площею – 0,55 га:
- 10.09 ДП «Вовчанське лісове господарство», Рубіжанське лісництво
(на території Вовчанського району), 12:15 – 12:45 загальна площа пожежі
0,20 га;
- 10.09 ДП «Жовтневе лісове господарство», Васищівське лісництво (на
території Харківського району), 14:50 – 17:10 загальна площа пожежі 0,25
га;
- 10.09 ДП «Куп’янське лісове господарство», Куп’янське лісництво (на
території Куп’янського району), 13:30 – 16:30 загальна площа пожежі 0,10
га.
Пожежі в населених пунктах:
Всього - 18, по місту - 7, по області - 11, загиблих - нема.
Дорожньо - транспортні пригоди:
всього - 44, травмовано - 11, загиблих - 1:
10.09 Балаклійський район, с. Петровське, вул. Спортивна. О 18:20 водій
мотоцикла МТ-9 «Дніпро», 1977 року народження, мешканець
Балаклійського району, с. Грушоваха, не впорався з керуванням, допустив
перекидання. Внаслідок чого пролився бензин та сталося коротке
замкнення, мотоцикл спалахнув, вогонь перекинувся на водія, який від
отриманих опіків помер у лікарні.
Боєприпаси часів ДСВ. Знаходиться на контролі 12 заявок. За минулу
добу роботи щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів не

проводились.
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