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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 29.03.2022წ. 

 

მოლაპარაკებები. უკრაინისა და რუსეთის დელეგაციები თურქეთში ჩავიდნენ მოლაპარაკებების მორიგი 

რაუნდისთვის 29 მარტს ვირტუალური შეხვედრებისა და სამუშაო ქვეჯგუფების დისკუსიების შემდეგ. 

შეხვედრის წინ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ განაცხადა , რომ უკრაინა არ აპირებს 

დათმობებზე წასვლას მოლაპარაკებებზე „ხალხის, მიწისა თუ სუვერენიტეტის“ შესახებ. თურქეთში 

მინიმალური მოლაპარაკების პროგრამა არის ჰუმანიტარული პრობლემის გადაწყვეტის პოვნა. მაქსიმალური 

პროგრამა არის ცეცხლის შეწყვეტა, ამაზე სტაბილური შეთანხმებების მიღწევა. 

საგარეო პოლიტიკა. ევროპულმა საბჭომ წარმოადგინა 10-პუნქტიანი გეგმა იძულებით გადაადგილებულ 

უკრაინელებთან მისასალმებელი ევროპული კოორდინაციის შესახებ. დოკუმენტში მოცემულია ძირითადი 

დებულებები უკრაინიდან წასული ადამიანებისთვის დახმარების გაწევის შესახებ. გეგმა ითვალისწინებს 

ევროკავშირის სარეგისტრაციო პლატფორმას, კოორდინირებულ მიდგომას სატრანსპორტო და საინფორმაციო 

ჰაბებისთვის, მიღებისა და განსახლების შესაძლებლობებს, ანტიტრეფიკინგის პოლიტიკას, ბავშვების 

მხარდაჭერას. 

G7-ის ქვეყნებმა უარყვეს რუსეთის მოთხოვნა გაზის საფასურის რუსული რუბლით გადახდაზე. "რუბლით 

გადახდა მიუღებელია", - თქვა გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა რობერტ ჰაბეკმა. ევროპის ექვს ყოფილ 

თავდაცვის მინისტრს მოუწოდა უკრაინას სამხედრო დახმარება გაუწიონ. 

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები . კრივი რიჰში უკრაინულმა არმიამ მოახერხა რუსული ჯარების ქალაქიდან 

40-60 კმ-ით დაშორება. ირპინი, კიევის რეგიონი, რამდენიმეთვიანი მძიმე ბრძოლების შემდეგ, გუშინ 

გაათავისუფლეს, ამბობს ქალაქის მერი. კიევის ირგვლივ არსებული სიტუაციის რუკა . მარიუპოლში, ბლოკადის 

შემდეგ , მარიუპოლიდან 150 000 მცხოვრები იქნა ევაკუირებული, ხოლო დაახლოებით 170 000 ალყაში დარჩა. 

დაახლოებით 30 000 უკანონოდ იქნა დეპორტირებული ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და რუსეთში. 

საკრებულოს ცნობით, წინასწარი მონაცემებით დაიღუპა თითქმის 5000 მოსახლე, მათ შორის 210 ბავშვი. 

დაზიანებულია ან განადგურებულია ქალაქის ინფრასტრუქტურის 90%. ნიკოპოლი, დნეპროპეტროვსკის ოლქი, 

ღამით რაკეტებით დაიბომბა. რივნის რეგიონი ნავთობის საცავზე მორიგი სარაკეტო თავდასხმის წინაშე 

აღმოჩნდა. მიკოლაევში რაკეტა საცხოვრებელ კორპუსს დღეს დილით მოხვდა . მელიტოპოლში რუსმა 

სამხედროებმა მელიტოპოლის საკრებულოს განათლების განყოფილების უფროსი გაიტაცეს. დროებით 

ოკუპირებულ ენერგოდარში, ზაპორიჟჟიას რეგიონში, ადგილობრივები კვლავ წავიდნენ პროუკრაინულ 

მიტინგზე, ქალაქის დატოვებისა და მერის გატაცებული მოადგილის გათავისუფლების მოწოდებით. 

სანქციები. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სხვადასხვა ქვეყნების მიერ დაწესებულ ახალ საერთაშორისო 

სანქციებს ავრცელებს . ფინეთის სახელმწიფო სარკინიგზო კომპანია VR ანტირუსული სანქციების გამო 

რუსეთთან სატვირთო სარკინიგზო მიმოსვლას აჩერებს. ჩეხეთის რესპუბლიკამ გააყინა ასობით მილიონი 

კრონის ღირებულების აქტივები, რომლებიც ეკუთვნოდა სანქცირებული რუსეთის მოქალაქეებს და კომპანიებს. 

კორეამ რუსეთსა და ბელორუსში 57 სახეობის არასტრატეგიული საქონლის ექსპორტი აკრძალა. შეზღუდვები 

ძირითადად ეხება ნახევარგამტარებს, მიკროსქემებს, ჩიპებსა და კომპიუტერებს. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის 

ინსტიტუტმა 11 წლიანი თანამშრომლობის შემდეგ შეაჩერა თანამშრომლობა რუსულ კვლევით 

ინსტიტუტებთან. 

ომის დანაშაული. გენერალურმა პროკურატურამ აცნობა Eurojust- თან თანამშრომლობის დაწყების შესახებ 

რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიებაზე. ერთობლივი 

საგამოძიებო ჯგუფი, რომელსაც ადრე ლიტვა და პოლონეთი უჭერდნენ მხარს, ასევე კოორდინაციას გაუწევს 

თავის ძალისხმევას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან (ICC). სააგენტო ტექნიკური და 

სამართლებრივი მხარდაჭერით დაეხმარება ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის შექმნას. 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. რუსეთის ჯარები, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან დატყვევებულ ჩერნობილის 

ატომურ ელექტროსადგურზე, შეიძლება მიიღონ შიდა რადიაცია რადიოაქტიური მტვრის გამო. მანამდე ჯარი 

ატარებდა ჯავშანტექნიკას რადიაციული დაცვის გარეშე უაღრესად ტოქსიკურ ზონაში, სახელწოდებით 

"წითელი ტყე", რის შედეგადაც მუშები რადიოაქტიური მტვრის ღრუბლებს აყრიდნენ ადგილზე. 

რადიოაქტიური მტვრის ჩასუნთქვამ შეიძლება გამოიწვიოს შინაგანი გამოსხივება მათ სხეულში. 

https://sharethetruths.org/
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-insists-territorial-integrity-talks-resume-2022-03-28/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2152
https://www.reuters.com/business/energy/g7-rejects-putins-demand-rouble-payment-russian-gas-germany-2022-03-28/
https://bnr.bg/post/101623120
https://www.facebook.com/InstitutefortheStudyofWar/photos/a.424760801809/10160067882911810/
https://t.me/mykolaivskaODA/886
https://t.me/verkhovnaradaofukraine/1992
https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-supports-joint-investigation-team-alleged-core-international-crimes-ukraine
https://www.reuters.com/world/europe/unprotected-russian-soldiers-disturbed-radioactive-dust-chernobyls-red-forest-2022-03-28/
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ციფრული უსაფრთხოება. უკრაინის სატელეკომუნიკაციო სერვისების ეროვნული პროვაიდერი, Ukrtelecom , 

მოხვდა მასიური კიბერშეტევის შედეგად, რომელიც აღწერილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ომის 

დაწყების შემდეგ. Ukrtelecom უზრუნველყოფს ფიქსირებულ კავშირს და ინტერნეტს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 

როგორც ერთ-ერთი უდიდესი სერვისის პროვაიდერი. 

დეზინფორმაცია. ანონიმური არასოდეს ჩერდება. ამჯერად ჯგუფმა გაავრცელა გაჟღენთილი დოკუმენტი - 

რუსეთის ბრძანება გადაეღოთ პროპაგანდისტული ვიდეოები, რათა დისკრედიტაცია მოეხდინათ უკრაინული 

ძალების დამოკიდებულების შესახებ სამხედრო ტყვეების (ტყვეების) მიმართ. ბოლო რამდენიმე დღის 

განმავლობაში მედიასა და ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო, სადაც უკრაინელი ჯარისკაცები აწამებენ რუს 

ტყვეებს. უკრაინის ოფიციალური პირები აცხადებდნენ, რომ ეს იყო ყალბი, ასევე მიუთითებდნენ იმაზე, რომ 

უკრაინამ დააარსა პატიმრობის ბანაკები, როგორც ამას მოითხოვს ჟენევის კონვენცია. გაჟღენთილი დოკუმენტი 

ადასტურებს, რომ ვიდეო დადგმული იყო რუსული ჯარების მიერ. 

კულტურა. ხარკოვში რუსმა ოკუპანტებმა გაანადგურეს კიდევ ერთი არქიტექტურული ძეგლი - ყოფილი 

სახანძრო სადგური, რომელიც აშენდა 1867 წელს. სანამ რუსული არმია აგრძელებს კულტურის განადგურების 

თანმიმდევრულ პოლიტიკას, უკრაინა აგრძელებს ინფორმაციის შეგროვებას ომის დანაშაულების შესახებ. 

ბმულის შემდეგ შეგიძლიათ გაეცნოთ კულტურული ინფრასტრუქტურის დაზიანებული ან განადგურებული 

ობიექტების განახლებულ სიას. 

დადებითი სიახლე. ორ კვირაზე ნაკლები ხნის წინ ვწერდით ბენკსის ნამუშევრების საქველმოქმედო აუქციონზე 

ლონდონში. გუშინდელი მდგომარეობით, ბენქსის ომის საწინააღმდეგო ნახატი CND Soldiers ბრიტანეთის Silent 

აუქციონზე დაახლოებით 100 ათას დოლარად გაიყიდა. ახლა ხარჯები გადაირიცხება კიევის ბავშვთა 

საავადმყოფო „ოჰმატდიტში“, რომელიც რუსული აგრესიის გამო დაჭრილებს მკურნალობს. 

სტატისტიკა: 

● პენტაგონის ინფორმაციით, რუსეთმა უკრაინაში 1370 რაკეტა გაუშვა. 

● ომის დაწყებიდან უკრაინაში 510 000 მოქალაქე დაბრუნდა. 75-80% მამაკაცია. 

● ომის დაწყებიდან უკრაინა 3,8 მილიონმა ადამიანმა დატოვა. 

● ომის დაწყებიდან მოყოლებული, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების 

ბრალდებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2,5-ჯერ შემცირდა, 

იუწყება უკრაინის ეროვნული პოლიცია . 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 

სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 29 მარტის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 
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