
Марија Захарова: Нападом на Запорошку нуклеарну електрану, Кијев фактички узима за таоце целу Европу и спремaн је да је „запали“ зарад својих нацистичких идола
понедељак, 08 август 2022 18:10

Нападом на Запорошку нуклеарну електрану, Кијев фактички узима за таоце целу
Европу, саопштила је портпаролка руског Министарства спољних послова Марија
Захарова.

  

  
  

Усмеравајући артиљерију на функционалне реакторе и складишта истрошеног
нуклеарног горива, Украјинци самим тим гађају и себе

    

„Руска страна већ одавно, преко различитих линија и на различитим нивоима, позива
међународну заједницу да одлучно осуди непрестане војне нападе које кијевски режим
жестоко наноси на Запорошку нуклеарну електрану… Они (Кијев) као мете нису
изабрали само народе Русије и Украјине. Они фактички узимају за таоце целу Европу и,
по свему судећи, спремни су да је ‘запале’ зарад својих нацистичких идола“, наводи се у
коментару.
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Такође је напоменула да Министарство редовно шаље Међунардној агенцји за атомску
енергију (ИАЕА) ажуриране информације са терена.

  

„Усмеравајући артиљерију на функционалне реакторе и складишта истрошеног
нуклеарног горива, Украјинци самим тим гађају и себе“, додала је портпаролка.

  

Према њеним речима, Москва констатује спремност генералног директора ИАЕА
Рафаела Гросија да посети Запорошку електрану, упркос претходној неуспешној посети,
за шта одговорност сноси Кијев.

  
  

Украјинска војска је гађала из вишецевних бацача ракета „Ураган“ нуклеарну електрану
Запорожје у Енергодару

    

Украјинска војска је гађала из вишецевних бацача ракета „Ураган“ нуклеарну електрану
Запорожје у Енергодару. Од почетка специјалне операције, украјинске снаге су више
пута покушавале да нападну територију нуклеарне електране. У више артиљеријских
напада на територији електране избио је пожар и прекинута два далековода неопходна
за рад агрегата. У нуклеарки је без струје део опреме блока број 3, а смањена је
произведена снага блока број 4.

  

Нуклеарна електрана Запорожје се налази на левој обали Дњепра, у близини града
Енергодара. То је највећа нуклеарна електрана у Европи по броју блокова и капацитету.
Станица има шест енергетских блокова ВВЕР-1000, сваки капацитета 1 гигават.

  

(Фонет)
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