
                                                                                                      
Про оперативну обстановку в Харківській області 

за добу станом на 07:00 11 липня 2016 року 
 

1 Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 11 липня: 
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий 
короткочасний дощ, гроза. Вітер  західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря 
по області: вночі 12 - 17°, вдень 25 - 30°. По місту: температура повітря: 
вночі 14 - 16°, вдень 26 - 28°. Радіаційний фон – 10 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 – не зареєстровано. 
8 Загиблі на водних об’єктах - 2.  

- 28.06, м. Чугуїв, в р. С. Донець потонув невідомий чоловік приблизно 50-
ти років. Тіло піднято з води 09.07.2016 року. 
- 09.07, Дергачівський район, смт Дергачі, на ставку «Іржава криниця» під 
час купання потонув чоловік 1984 р.н. Тіло піднято з води 09.07.2016 року. 

9 Лісові пожежі – не зареєстровано. 
10 Пожежі в населених пунктах: 

Всього - 16, по місту - 4, по області - 12, загиблих - немає. 
11 Дорожньо-транспортні пригоди:  

всього - 44, травмовано - 15, загиблих – 4: 
- 10.07 о 04:00, м. Харків, Київський район. На перехресті вулиць Сумська 
та Динамівська сталося зіткнення автомобілів «TOYOTA PRIUS»,  
«SAMANDLE» № АХ 9563 та «МОСКВІЧ 2141» №А 4924ХІ. Внаслідок 
ДТП загинули пасажири автомобіля «Москвіч»,  жінка  23 років та чоловік 
27 років. Проводиться розслідування. 
- 10.07 о 17:00, м. Харків, Київський район. На окружній дорозі, в районі 
17-го кладовища сталося зіткнення автомобіля «АУДІ» з автомобілем 
«ЛАДА КАЛІНА». Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля «АУДІ», 
чоловік 1986 р.н. 
- 11.07 о 01:40, Харківський район, автотрасса «Харків-Довжанський», біля 
повороту на с. Рай-Оленівка автомобілем «РЕНО» №  АХ 6768  було скоєно 
наїзд на перехожого, який від отриманих ушкоджень загинув на місці 
пригоди. 

12 Боєприпаси часів ДСВ.  
На контролі 3 заявки. За минулу добу роботи щодо знешкодження  
вибухонебезпечних предметів не проводились. 

 


