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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 15.03.2022წ. 

 

მოლაპარაკებები - 4 რაუნდი. უკრაინისა და რუსეთის დელეგაციების მოლაპარაკებების მორიგი 

რაუნდი ვირტუალურ ფორმატში გაიმართა. ზოგადი პრიორიტეტები უცვლელი რჩება - მშვიდობა, 

ცეცხლის შეწყვეტა, ჯარების დაუყოვნებლივ გაყვანა და უსაფრთხოების გარანტიები. დღე 

ტექნიკური პაუზით დასრულდა და მოლაპარაკებები დღეს განახლდება. 
 

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაბომბვა გრძელდება. მეორე 

დღეა ნედლი რაკეტები სამ კორპუსს მოხვდა კიევის სხვადასხვა ნაწილში. რუსეთის ჯარებმა 

დონეცკის ოლქის 15 მუნიციპალიტეტი დაბომბეს. დაიღუპა სულ მცირე 2 ადამიანი და 

განადგურდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის სულ მცირე 37 ობიექტი. ომის დაწყებიდან რუსეთმა 

ხარკოვში 600-მდე საცხოვრებელი კორპუსი გაანადგურა. მშვიდობიანი აქციები ხერსონის რაიონში 

- ორშაბათს ბილოზერკის მოქალაქეები რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ გამართულ მშვიდობიან 

აქციაზე გავიდნენ. ლუგანსკის ოლქის რუბიჟნეში ოკუპანტებმა გაანადგურეს ბავშვთა სკოლა-

ინტერნატი, ქალაქის საავადმყოფო, დაიღუპა ოთხი ადამიანი. წინა დღით რივნეს მახლობლად 

ტელევიზიისა და რადიო კოშკზე ავიაიერიშის შედეგად 19 ადამიანი დაიღუპა. 
 

რუსული ჯარების მიერ საჯარო მოხელეების დევნა და გატაცება გრძელდება. გუშინ ხერსონის 

საკრებულოს მდივნის სახლს ცეცხლი წაუკიდეს. რუსმა სამხედროებმა უკრაინის 

მართლმადიდებლური საპატრიარქოს მღვდელი ოკუპირებულ ბერდიანსკში პირდაპირ მისი 

სახლიდან გაიტაცეს. ის დააკავეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. ადრე გატაცებული 

მელიტოპოლის მერი ოკუპირებულ ლუგანსკში მძევლად იმყოფება. 
 

ჰუმანიტარული სიტუაცია: რუსებმა დაიწყეს ხალხის გაშვება მარიუპოლიდან და საბოლოოდ 

ამოქმედდა „მწვანე დერეფანი“, ამბობს მარიუპოლის მერის მრჩეველი. 160-მდე კერძო მანქანამ 

მოახერხა ქალაქის დატოვება. თუმცა, ჰუმანიტარულმა დახმარებამ ქალაქამდე ვერ მიაღწია, 

ბერდიანსკში დაბლოკილია. ომის დაწყებიდან დღემდე 2100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. თუმცა 

არაოფიციალური მონაცემებით ის 20 000-ს უახლოვდება, რადგან ზუსტი ციფრების დათვლა 

შეუძლებელია მიმდინარე დაბომბვის გამო. ლუგანსკის ოლქის სევეროდონეცკიდან 400-ზე მეტი 

ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ჰუმანიტარული დერეფანი კვლავ ამოქმედდება სუმის 

რეგიონში. 

 

საგარეო პოლიტიკა: პოლონეთის რესპუბლიკის, ლიტვის რესპუბლიკისა და უკრაინის პრემიერ-

მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას . „ ვარშავა და ვილნიუსი ხაზს უსვამენ, რომ 
უკრაინამ დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და გახდეს 
ევროკავშირის წევრი დაჩქარებული პროცედურებით“, - ნათქვამია განცხადებაში. ლატვიის 

რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარემ მხარდაჭერის წერილით მიმართა. უკრაინა მხარს უჭერს 

უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტმა (რიიგიკოგუ) 

მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც გაეროს წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს დაკეტონ უკრაინის ცა რუსი 

აგრესორისგან.ეს არის პირველი გადაწყვეტილება პარლამენტის მიერ. ქვეყანა, რომელიც არის 

ევროკავშირისა და ნატოს წევრი. ისრაელმა გამოთქვა მზადყოფნა შეასრულოს შუამავლის როლი 

უკრაინასა და რუსეთს შორის, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის ხელმძღვანელმა 

ანდრიი ერმაკმა. მარლთმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო გამოაცხადებს თავის 

განკარგულებას დროებითი ზომების შესახებ რუსეთ-უკრაინის ომზე ოთხშაბათს, 16 მარტს . 
 

პოლონეთ-ბელორუსიის საზღვარი: შაბათ-კვირიდან პოლონეთში უკრაინული თემის აქტივისტებმა 

რუსეთის ფედერაციასა და ბელორუსში სანქცირებული საქონლის გადაადგილების საპროტესტო 

ბლოკადა დაიწყეს. ამ გზით სატვირთო მანქანები ცდილობენ რუსეთსა და ბელორუსიაში 
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შემოიტანონ ის საქონელი, რომელიც დაზარალდა სანქციებით და მათ ბიზნესის მფლობელებს 

მოუწიათ ქვეყნებში საქმიანობის შეჩერება. ამიტომ პოლონეთ-ბელორუსიის საზღვარზე რუსული 

და ბელორუსული ნომრებით სატვირთო მანქანების 15 კილომეტრზე მეტი რიგი შეიქმნა. 
 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება: რუსეთის ჯარები ინარჩუნებენ ბირთვულ უსაფრთხოებას რისკის 

ქვეშ. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სარემონტო სამუშაოების დასრულებიდან ერთი 

დღის შემდეგ, რუსმა სამხედროებმა კვლავ დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები, რომლებიც 

ამარაგებდნენ ჩორნობილის ატომურ ელექტროსადგურს და ქალაქ სლავუტიჩს. გვიან საღამოს 

IAEA-მ განაცხადა, რომ ელექტრომომარაგება კვლავ აღდგა. ჩერნობილის ატომური 

ელექტროსადგურის თანამშრომლები ვეღარ აგრძელებენ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

აღჭურვილობის მოვლას მათი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაღლილობის გამო თითქმის სამი 

კვირის განმავლობაში უწყვეტი მუშაობის შემდეგ. რუსულმა ჯარებმა საბრძოლო მასალის ნაწილი 

ააფეთქეს დატყვევებული ზაპოროჟჟიას ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე. აფეთქებები 

სასწავლო ცენტრისა და №1 ელექტროსადგურის ნანგრევებთან მოხდა. წაიკითხეთ მეტი 

ბირთვული საფრთხეების შესახებ UA ენერგეტიკის ექსპერტის კომენტარში. 

 

რუსულმა ჯარებმა გაანადგურეს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სადგური ვასილივკაში, 

ზაპორიჟჟიას ოლქში. ამჟამად საჭიროა No1 კანალიზაციის სატუმბი სადგურის სტრუქტურისა და 

აღჭურვილობის ძირითადი აღდგენა. ქალაქიდან დასაბრუნებელი წყლები ახლა დნეპროში 

ყოველგვარი დამუშავების გარეშე შედის, რაც ეკოლოგიურ საფრთხეს წარმოადგენს. 
 

სანქციები. რუსეთის წინააღმდეგ გლობალური სანქციები გრძელდება. ევროკავშირმა მეოთხე 

სანქციების პაკეტი წარადგინა. აკრძალვა შეეხება რუსულ ფოლადსა და რკინას, ფუფუნების 

საქონლის ექსპორტის აკრძალვას, მათ შორის 50,000 ევროზე (55,000 აშშ დოლარზე) ღირებულების 

ავტომობილებზე და ნავთობის კომპანიებსა და ენერგეტიკულ სექტორში ინვესტიციების 

აკრძალვას. გარდა ამისა, ის მიზნად ისახავს ფუფუნების საქონელს, მათ შორის ხიზილალას, 

ზოგიერთ ღვინოს, სიგარებს, ტყავის ჩემოდნებს, ბრილიანტებს, ზოგიერთ ელექტრონულ 

საქონელს, გარკვეულ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს და სხვა საქონელს შორის ბილიარდისა და 

ბოულინგის აღჭურვილობასაც კი. 

 

მანამდე, ბაჰამის ცენტრალურმა ბანკმა აუკრძალა ანგარიშვალდებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს 

ტრანზაქციების განხორციელება რუსებთან და ბელორუსებთან, რომლებსაც დასავლურ სანქციებს 

ექვემდებარება. ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის ამერიკული მწარმოებელი Vans ითიშება. გერმანიის 

ტექნიკის მწარმოებელმა Bosch-მა განაცხადა, რომ შეწყვიტა პროდუქციის მიწოდება რუსეთში 

 

სოფლის მეურნეობა: უკრაინა, რომელსაც ხშირად „ევროპის პურის კალათას“ უწოდებენ, 

მიუხედავად მიმდინარე ომისა, ფერმერები ახალი სოფლის მეურნეობის სეზონისთვის ემზადებიან. 

უკრაინელი ფერმერების საგეგმო მოთხოვნილებები დაკმაყოფილებულია 84%-ით , მცენარეთა 

დაცვის საშუალებებში (PPE) - 55%-ით, თესლში - 78%-ით, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისთვის 

საწვავის ყველაზე კრიტიკული დეფიციტი, მაგრამ სიტუაცია უკვე მოგვარებულია, 

მაღალჩინოსნების დონეზე ამბობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი. შემდგომი მიწოდების 

პროგნოზირება რთულია, რადგან ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ქვეყანაში არსებულ სამხედრო 

ვითარებაზე. მთავარი რისკი მოდის რუსული ჯარებისგან რომლებიც ცდილობენ გაანადგურონ 

როგორც სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ასევე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა. 
 

ამ დროისთვის უკრაინა ევროკავშირს აწვდის სიმინდის იმპორტის 57%-ს, რაფსის 42%-ს და 

მზესუმზირის 47%-ს. მაგრამ შავი საზღვაო პორტის ბლოკადის გამო, შემდგომი საექსპორტო 

https://sharethetruths.org/
https://www.facebook.com/100064765023460/posts/330497645785734/?d=n
https://twitter.com/iaeaorg/status/1503465463753420803
https://www.facebook.com/oksana.aliyeva.1/posts/5099396770141446
https://www.facebook.com/oksana.aliyeva.1/posts/5099396770141446
https://interfax.com.ua/news/general/813177.html
https://www.reuters.com/world/europe/eu-member-states-press-ahead-with-new-package-sanctions-against-russia-2022-03-14/
https://interfax.com.ua/news/general/812901.html
https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-war-eu-food-farmer-green-deal-corn-fertilizer/
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მიწოდების ჯაჭვი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ამიტომ ევროკავშირი ამჟამად განიხილავს 

შეფერხების დაძლევის შესაძლო გზებს. 
 

შეამოწმეთ უკრაინის სოფლის მეურნეობის საექსპორტო მიმართულებების რუკა. 
 

მხარი დაუჭირეთ ცხოველებს. ამჟამად უკრაინის მასშტაბით ზოოპარკების ნაწილი ცხოველთა 

უზრუნველყოფის გარეშეა. ხარკოვის ზოოპარკი ამჟამად სრული კატასტროფის კიდეზეა, რადგან 

ქალაქი მუდმივი დაბომბვის ქვეშაა. მოხალისეები რისკავენ სიცოცხლეს ცხოველების მოვლის გამო. 

შეიტყვეთ, თუ როგორ დაუჭიროთ მხარი ცხოველებს ამ ბმულზე . 
 

სტატისტიკა. 
 

● უკრაინაში დაზარალებულთა ამჟამინდელი სავარაუდო რაოდენობა 18 მილიონია, აქედან 

6,7 მილიონი იძულებით გადაადგილებულია. ჯანმო -ს მონაცემებით, ქვეყანა 3 მილიონმა 

ადამიანმა დატოვა . 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების 

ჯამური სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 15 მარტის დილის 6 საათისთვის: ჯარი - 

13,500-ზე მეტი, ტანკები ‒ 404, APV ‒ 1,279, საარტილერიო სისტემები - 150, MLRS - 64, 

საზენიტო საბრძოლო სისტემა - 36, თვითმფრინავი - 81, შვეულმფრენი - 95, სატრანსპორტო 

საშუალება - 640, მსუბუქი სიჩქარის კატარღა - 3, საწვავის ავზები - 60, უპილოტო საფრენი 

აპარატების ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე - 9. 

 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია , რაც არუნდა მცირე! 
 

● მხარი დაუჭირეთ თქვენს ახლოს არსებულ ჰუმანიტარულ ცენტრს . 

● გაუზიარეთ უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ უახლესი ინფორმაცია, სოციალურ 

მედიაში, ადგილობრივ მედიას. 

● გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitter-ზე და ჩვენს ვებსაიტზე . 

● გააზიარეთ სიმართლე - გააზიარეთ ინფორმაცია ამ განახლებისა და ვებსაიტის შესახებ. 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! დიდება უკრაინას! დიდება უკრაინას! 

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1503485097777016834/photo/1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1424097858009265&id=100012271930361
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2022/who-is-working-day-and-night-to-keep-medical-supply-chains-open-and-preserve-ukraines-health-system%20.
https://eu-ua.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

