Про оперативну обстановку в Харківській області
за добу станом на 07:00 19 липня 2016 року
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Прогноз погоди по м. Харкову і Харківській області на 19 липня:
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вранці та вдень сильний дощ,
місцями по області дуже сильний. Гроза, град. Вранці та вдень крупний град
та шквал 25 - 30 м/с. Вітер південний, 7 - 12 м/с, шквал 17 - 22 м/с.
Температура повітря по області: вночі 17 - 22°, вдень зниження до 24 - 29°.
По місту: температура повітря: вночі 18 - 20°, вдень зниження до 25 - 27°.
Радіаційний фон – 12 мкр/год.
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища:
Протягом доби 19 липня очікуються складні погодні умови: гроза, град та
шквал 17 - 22 м/с. Вранці та вдень 19 липня сильний дощ, місцями по
області дуже сильний; крупний град та шквал 25 - 30 м/с. Зниження денної
температури повітря до 24 - 29°. 19 липня в лісах області місцями
зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).
Надзвичайних ситуацій – не зареєстровано.
Некласифіковані події – 1:
18.07.2016 року о 17: 47 внаслідок складних погодних умов (сильний вітер,
опади) були знеструмлені Жовтнева, Плеханівска, Аэрофлотська та
Новобаварська електропідстанції, які забезпечують електроживлення
контактної мережі міськелектротранспорту, внаслідок чого тимчасово не
працювали ескалатори на станції метро «Ботанічний сад» та «Майдан
Конституції», а також не рухались трамваї по проспекту Гагаріна і вулиці
Плеханівській (поновлено живлення протягом 40 хвилин).
Під час буревію було обірвано 9 електричних мереж по м. Харкову. Об’єктів
життезабезпечення, охорони здоров’я – відключень не було.
По Харківській області частково були відключені:
- Харківський район - декілька вулиць у с. Липці, с. Васіщеве, с. Манченки;
- Дергачівський район - с.Безруки, хутір Білаші, с. Чайківка (внаслідок
буревію було привалено деревом чоловіка, 1953 р.н., госпіталізований з
ЧМТ та травмою хребта до 4-ї лікарні ШМД м. Харків);
- Золочівський район - декілька вулиць у с. Одноробівка;
- Печенізький район - декілька вулиць у с. Артемівка;
- Коломацький район - декілька вулиць у с. Пащенівка;
- Шевченківський район - декілька вулиць у с. Мостове;
- Зміївський район - декілька вулиць с.Гомольша, с. Первомайське, с.
Українка, с. Мохнач;
- м. Чугуїв - три вулиці.
Крім того, о 19:35 було смертельно вражено блискавкою юнака, 1996 року
народження, проживав Золочівський район, с. Карасівка.
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.
Проїзд на дорогах міста та області забезпечено.
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Аварії на системах життєзабезпечення населення – не зареєстровано.
Загиблі на водних об’єктах - осіб, які потонули, не зареєстровано.
Лісові пожежі. Сталося 2 хвойні низові лісові пожежі:
- 18.07 Красноградський лісгосп, Наталіївське лісництво (на території
Красноградського району), 14:35 – 15:05, площа 0,01 га;
- 18.07 Жовтневий лісгосп, Мереф’янське лісництво (на території
Харківського району), 15:30 – 16:55, площа 0,03 га.
Загальна площа пожеж – 0,04 га
Пожежі в населених пунктах:
Всього - 58, по місту - 6, по області - 52, загиблих - немає.
- 18.07 об 11:40, Шевченківський район, с. Старовірівка, на полі СТОВ
«Старовірівський птахокомплекс» сталось загоряння поля з зерновими на
кореню площею 6 га. Для гасіння пожежі було залучено 2 трактори, 1
пожежний автомобіль ГАЗ-53 ДПК та відділення 54-ї ДПРЧ. Пожежа була
ліквідована о 12:59. Причина пожежі – занесення відкритого вогню з
частини поля де спалювали стерню після жнив на площі 10 га. Загиблих і
постраждалих під час пожежі немає. Врятовано зернових на суму 400 тис.
грн. Матеріальні збитки встановлюються.
- 18.07 приблизно о 16:47, Балаклійський район, біля с. Петрівське
виникла пожежа на полі ТОВ АПК «Донець», власник - Ткач Юрій
Васильович. Пожежу ліквідовано о 17:45. Вогнем знищено 20 га зерна на
кореню, врятовано 60 га та 25 га сусіднього поля. Для гасіння пожежі було
залучено 2 трактори, 1 пожежний автомобіль ГАЗ-53 ДПК та відділення 42-ї
ДПРЧ. Ймовірна причина пожежі – занос відкритого джерела вогню із зовні.
По пожежі проводиться перевірка. Прямий та побічний збиток
встановлюється.
- 18.07 приблизно о 17:00, Борівський район, біля с. Піски-Радківські
виникла пожежа зернових на кореню (земляний пай належить одноосібнику
гр. Бебешко Р.В.). Пожежу ліквідовано о 20:50. Вогнем знищено 5 га зерна
на кореню. Загальна площа хлібного масиву одноосібників складає 50 га, 5
га з яких було не прибрано. Ймовірна причина пожежі – занос відкритого
джерела вогню із зовні. По пожежі проводиться перевірка. Збиток
встановлюється.
Дорожньо-транспортні пригоди:
всього - 38, травмовано - 2, загиблих – немає.
Боєприпаси часів ДСВ. Знаходяться на контролі 5 заявок.
За минулу добу виконана 1 заявка в Харківському районі. Всього
знешкоджена 1 одиниця вибухонебезпечних предметів.

