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Summary
Description Русский: Пожар на одном из объектов энергетической инфраструктуры Харьковской области Украины вследствие российского обстрела
вечером 11 сентября 2022 года. Была обстреляна критическая инфраструктура в нескольких областях, после чего там пропал свет и вода
(источник (https://delo.ua/ru/energetics/v-neskolkix-oblastyax-pereboi-s-elektricestvom-i-vodoi-403925/)).
English: A fire at an energy infrastructure facility in Kharkiv region of Ukraine due to Russian shelling in the evening of September 11, 2022. Critical
infrastructure was hit by missiles in several regions, after which there was no electricity and water.
Українська: Original description:
ВОРОГ ВДАРИВ ПО ОБ’ЄКТАМ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (оперативна інформація станом на 08:00 12 вересня 2022 року)
Близько 20:00 рашистські окупанти вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Холодногірському районі Харкова, що
відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні. Виникла пожежа в обладнанні об'єкту та в адміністративній будівлі, котра
до того ж зазнала сильних руйнацій. Загинуло 2 працівників. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала понад 1000
кв.м. В роботах з ліквідації наслідків ворожого удару приймало участь 12 оперативних підрозділів ДСНС на автоцистернах, фахівці військовоцивільної адміністрації, комунальні та аварійні служби. На гасіння вогню вогнеборці подали 9 водяних та 2 пінних стволи.
Одночасно з цим ракетного удару зазнав подібний об'єкт в Чугуївському районі області на території Слобожанської громади. Площа
тамтешньої пожежі склала 70 кв.м. 2 особи зазнали поранень. Ліквідація вогню відбулась о 22:15.
Крім того, близько опівночі Харків зазнав повторного ракетного удару з боку РФ. Одна з ракет влучила у триповерховий житловий будинок у
Новобаварському районі, який зазнав руйнувань. Загинув 1 чоловік, ще 2 людей зазнали поранень. Пожежі не було.
Загалом за добу з 11 по 12 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
12 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 3 – спричинених військовими діями.
1 – на аварійно-рятувальні роботи,
8 – для надання допомоги населенню, правоохоронцям та комунальникам,
1 – на ліквідацію наслідків ДТП,
5 – інші виїзди.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 98 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Date 11 September 2022
Source https://www.facebook.com/photo/?fbid=455733709929461&set=pcb.455734086596090 (the whole post (https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/
455734086596090), other post (https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/456639793170582))
Author Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast
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