Про оперативну обстановку в Харківській області
за добу станом на 07:00 11 жовтня 2016 року
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Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 11 жовтня:
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий
туман. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря: вночі 3 - 8° тепла,
вдень 8 - 13°. По місту: температура повітря: вночі 5 - 7° тепла, вдень 10 12°. Радіаційний фон - 9 мкр/год.
Некласифіковані події – не зареєстровано.
Рух залізничного транспорту на ділянках області здійснювався за
розкладом. За винятком:
11.10 - Нововодолазький район, перегон Нова Водолага-Кварцеве, 20-й
км, переїзд, що не охороняється. О 03:08 при справній працюючий
сигналізації водій автомобіля ВАЗ 21099 скоїв зіткнення з 1-ю секцією
локомотива ватажного потяга № 8357. Внаслідок зіткнення виникла
затримка руху потяга на 2 години 9 хвилин та пасажирського потяга №
6682 сполученням Нова Водолага-Харків пас. на 1 годину. Рух поновлено
о 05:15.
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. Проїзд на дорогах міста та області забезпечено.
Аварії на системах життєзабезпечення населення - не зареєстровано.
Загиблі на водних об’єктах - не зареєстровано.
Лісові пожежі – не зареєстровано.
Пожежі в населених пунктах:
Всього - 6, по місту – 4, по області – 2, загиблих немає.
Дорожньо - транспортні пригоди:
всього - 69, травмовано – 7, загиблих 3:
09.10- Новобаварський район, пр-т Любові Малої, 99. О 16:35 водій
автомобіля «Опель Кадет», чоловік, 1974 року народження, не впорався з
керуванням, вискочив на узбіччя й ударився об опору електромережі.
Внаслідок отриманих травм помер у реанімаційному відділенні 4-ї міської
лікарні невідкладної медичної допомоги. Необізнаний пасажир автомобіля
знаходиться у тяжкому стані у тому ж відділенні.
11.10 - Нововодолазький район, перегон Нова Водолага-Кварцеве, 20-й
км, переїзд, що не охороняється. О 03:08 при справній працюючий
сигналізації водій автомобіля ВАЗ 21099, чоловік 28.04.1991 року
народження, мешкав: Нововодолазький район, с. Рябухіне, скоїв зіткнення
з 1-ю секцією локомотива ватажного потяга № 8357. Внаслідок травм,
отриманих в ДТП, помер в кареті швидкої допомоги.
11.10 - Новобаварський район, вул. Чувашська, 3, біля АЗС. О 00:30
водій автомобіля «Мерседес Віто», чоловік, 58 років, скоїв наїзд на
невідому жінку, віком приблизно 25-30 років. Від отриманих травм жінка
загинула на місці ДТП.
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Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 11 заявок.
За минулу добу виконано 5 заявок у Зміївському (2) та Харківському (3)
районах. Знешкоджено 11 одиниць вибухонебезпечних предметів.

