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Summary
Description Русский: Наводнение после российского ракетного удара по плотине Карачуновского водохранилища (Днепропетровская область Украины)
14 сентября 2022 года. Вода в реке Ингулец поднялась на 1-2 метра.
English: Flood after Russian rocket strike on the dam of Karachunivka Reservoir (Dnipropetrovsk region of Ukraine) on 14 September 2022. Water level
in Inhulets river increased on 1-2 meters.
Українська: Original description:
Агонія русні.
У Кривому Розі продовжують боротися з наслідками ракетної атаки, яка сталася напередодні.
Внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд міста на річці Інгулець піднялася вода. На різних ділянках – від 1 до 2 метрів. Підтопило понад
100 будинків та подвір’їв. Людей евакуювали. Рівень води вже вдалося знизити на 40 см, він продовжує падати. На місці всю ніч працювали
рятувальники та аварійні служби. Роботи тривають й нині.
Вночі російська окупаційна армія гатила по Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району. Била з «Градів» та дрона-камікадзе.
Минулося без постраждалих, але є руйнування. У Нікополі пошкоджено 12 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій,
2 підприємства, 5 господарчих споруд.
На цю хвилину внаслідок перебитих водогонів без води лишається тисяча мешканців Софіївської громади та 7 тис. – Лозуватської.
У Марганецькій громаді понівечило лінію електропередач. Понад 700 родин залишилися без світла. Там працюють ремонтники. Ранком ворог
знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
Україна переможе попри все, як би терористи не намагалися нас знищити!
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