Про оперативну обстановку в Харківській області
за добу станом на 07:00 14 липня 2017 року
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Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 14 липня:
Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, місцями по області
сильний. Вдень сильний дощ. Гроза, місцями - град. Вітер вночі
південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с; вночі місцями, а вдень по
місту та місцями по області шквал 15 - 20 м/с. Температура повітря: вночі
15 - 20°, вдень 22 - 27°. По місту: температура повітря вночі 16 - 18°,
вдень 22 - 24°. Радіаційний фон - 10 мкр/год.
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища та різкі
зміни погоди: протягом доби 14 липня очікуються грози, місцями град;
вдень сильний дощ. Вночі місцями, а вдень по місту та місцями по
області шквал, 15 - 20 м/с.
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.
Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано.
Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано.
Лісові пожежі – 2хвойні низові:
- 12.07 ДП «Красноградське лісове господарство», Наталіївське
лісництво (на території Красноградського району), 18:10-19:10, загальна
площа пожежі - 0,5 га;
- 12.07 ДП «Жовтневе лісове господарство», Васищівське лісництво (на
території Харківського району), 22:30-00:30 загальна площа пожежі - 0,03
га.
Загальна площа пожеж - 0,53 га.
Пожежі в населених пунктах:
всього - 21, по місту – 4, по області – 17, загиблих – 1:
13.07 м. Харків, Слобідський район, вул. Ньютона, 135а. О 16:30 виникла
пожежа у квартирі, горіли домашні речі. Власниця квартири, 1939 року
народження, була врятована, а її сусід, який надавав допомогу в гасінні
пожежі, 1945 року народження, помер біля карети швидкої допомоги.
Причина смерті встановлюється.
Дорожньо - транспортні пригоди:
Всього - 38, травмовано – 4, загиблих немає.
Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 4 заявки.
За минулу добу виконано 3 заявки: в Ізюмському (2), Дергачівському (1)
районах. Всього знищено 4 одиниці вибухонебезпечних предмети.
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