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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10:00 საათი, 19.04.2022წ. 

 

ბრძოლა დონბასისთვის. ახლა შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ რუსეთის ძალებმა დაიწყეს ბრძოლა 

დონბასისთვის, რომელსაც ისინი დიდი ხანია ემზადებიან აღნიშნა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ საღამოს 

გამოსვლაში.  ეს განცხადება  მოჰყვა უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივნის 

მოხსენებას , რომელშიც ნათქვამია, რომ შეტევა თითქმის მთელი ფრონტის ხაზის გასწვრივ დაიწყო. 

განსაკუთრებული ესკალაცია დაფიქსირდა ხარკოვის, ლუგანსკის და დონეცკის რეგიონების 

მიმართულებით. ჯარების გადაჯგუფების ორი კვირის შემდეგ, დონბასში შეტევა, სავარაუდოდ, ერთ-

ერთი ყველაზე სასტიკი ბრძოლა იქნება . ზელენსკიმ განაცხადა, რომ გადაჯგუფების შემდეგ რუსული 

ჯარები უფრო ფხიზლად არიან მომდევნო ნაბიჯებში და უფრო სტრატეგიულად მოქმედებენ. 

ანგარიშების მიხედვით მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში, რუსეთის ჯარებმა ერთდროულად 

გამოიყენეს ყველა სახის სხვადასხვა იარაღი შემდგომი წინსვლისთვის. ურბანული ბრძოლის ველი 

გადაერთვება ძირითადად დაბლობზე და ღია ველებზე. ახლა უფრო მძიმე იარაღია საჭირო, როგორც 

არასდროს.  

 

ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. ინტენსიური ბრძოლა მარიუპოლისთვის ერთ-ერთი უდიდესი ფოლადის 

ქარხნის "აზოვსტალის" გარშემო გრძელდება. ქარხნის შენობაში მძიმე წონის ბომბები ჩამოაგდეს . 

მეტალურგიული ქარხნის მიწისქვეშა თავშესაფრებში სულ მცირე 1000 მშვიდობიანი მოქალაქეა. 

ძირითადად ბავშვებთან ერთად ქალები და მოხუცები. მარიუპოლში მყოფი ბატალიონების მეთაურებმა 

მოითხოვეს ჰუმანიტარული დერეფნების გაშვება, რათა მინიმუმ მშვიდობიამა მოქალაქეებმა დატოვონ 

ქალაქი. მარიუპოლის მერის პეტრო ანდრიუშჩენკოს დამხმარე იუწყება, რომ რუსული ჯარები 

აგრძელებენ საცხოვრებელი უბნების დაბომბვას , სადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები ადრე დაბრუნდნენ. 

ლუგანსკის რეგიონში მთავარი ბრძოლები გრძელდება რუბიჟნეს, ლისიჩანსკას, სევეროდონეცკისთვის, 

იტყობინება რეგიონის გუბერნატორი. ორშაბათს მძიმე უწყვეტი ბრძოლები გაიმართა კრემინაში, 

ლუგანსკის რეგიონში . რუსული ჯარების წინსვლის შემდეგ კრემინნა დროებით ოკუპირებულია 

რუსული ძალების მიერ. რუსმა ჯარებმა ქალაქიდან გასვლის მცდელობისას ოთხი ადამიანი მოკლეს. 

რუბიჟნე და პოპასნას რეგიონში შემდეგი მთავარი მიზანია . დონეცკის რეგიონში ბრძოლები 

მიმდინარეობდა ლიმანის, მარინკას, კრამატორსკის, ტორეცკის გარშემო. ხარკოვის რაიონში უმძიმესი 

ბრძოლები გრძელდება იზიუმის მიმართულებით. მხოლოდ ბოლო დღეს 15 ადამიანი დაშავდა, 5 კი 

დაიღუპა. დნეპროპეტროვსკის ოლქის კრივორიზკის ოლქის დასახლებები დაბომბეს BM-21 Grad-ით. 

აქტიური ბრძოლები გრძელდება ზაპორიჟჟიას რეგიონში , ჰულაიპოლში . დასახლება იბომბება არა 

მხოლოდ არტილერიის მიერ, არამედ აკრძალული ფოსფორის ბომბებითაც. ირპინში პოლიციამ 

დააფიქსირა, რომ რუსმა ოკუპანტებმა ექსპერტიზის შემდეგ 269 მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს. 

ათობით ახალი საფლავები გაჩნდა ქალაქის გარეუბანში. მიკოლაივში ამაღამ რამდენიმე აფეთქება გაისმა 
. 
 

აქ მოცემულია სიტუაციის ამჟამინდელი რუკა ფრონტზე. 
 

ადამიანის უფლებები. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბავშვები კვლავ რუსეთში დეპორტირდებიან. 

ინფორმაციას უკრაინის სახალხო დამცველი ავრცელებს კიდევ 13 ობოლი, მშობლის მზრუნველობას 

მოკლებული ბავშვი რუსეთში არალეგალურად გადავიდა საცხოვრებლად. საოჯახო ტიპის ბავშვთა 

სახლის ექვსი ბავშვი მარიუპოლიდან რუსეთში დონის როსტოვში გადაიყვანეს. ბავშვთა სახლის ერთ-

ერთმა ბავშვმა ზაპოროჟიაში ჩასვლა შეძლო და განაცხადა, რომ ბავშვები რუსეთში გადაჰყავდათ. 

 

ზაპორიჟჟიის რეგიონში მშვიდობიანი მოსახლეობის გატაცების 155 შემთხვევა დაფიქსირდა. 
 

საომარი მოქმედებების ზონებიდან და დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჰუმანიტარული 

დერეფნები მუდმივი დაბომბვის გამო ზედიზედ ორი დღეა ჩაიშალა და დღესაც არ განხორციელდება . 
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საგარეო პოლიტიკა. 16-მა საელჩომ განაახლა მუშაობა კიევში, მათ შორის ევროკავშირის დელეგაცია, 

საფრანგეთი, იტალია, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი, პოლონეთი, თურქეთი, ჩეხეთი, სლოვენია, ვატიკანი, 

მოლდოვა, საქართველო, ირანი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი და თურქმენეთი დაბრუნდნენ დედაქალაქში. . 

 

გარემოს დაცვა. ქიმიკატების, კერძოდ ამონიუმის გაჟონვამ მდინარე იკვაში ზღვარს 163-ჯერ გადააჭარბა, 

მას შემდეგ რაც რუსული რაკეტის ნარჩენებმა ტერნოპოლის რაიონში მინერალური სასუქებით 

რეზერვუარი დააზიანა. რაკეტის ნამსხვრევებმა მდინარე იკვაში გაჟონვა გამოიწვია, რომელიც გადის 

ტენროპილის, რივნესა და ლვოვის რაიონებში. მას შემდეგ, რაც 6 აპრილს, რივნეს რაიონის დუბნოს 

ტერიტორიებზე მდინარეში მკვდარი თევზი შენიშნეს, უკრაინის სახელმწიფო ეკოლოგიურმა ინსპექციამ 

აიღო ნიმუში და მოგვიანებით დაადასტურა გარემოსდაცვითი დანაშაული. 

 

მედია. უკრაინის პარლამენტის სიტყვის თავისუფლების კომიტეტმა გამოაცხადა სრულმასშტაბიანი ომის 

დაწყების შემდეგ მედიის წარმომადგენლების გარდაცვალების 21 დოკუმენტირებული შემთხვევა. 

მანამდე Reuters ინსტიტუტმა მოამზადა მიმოხილვა მედიის ზოგიერთი მოკლული წარმომადგენლის 

პროფილების შესახებ. 

 

ციფრული უსაფრთხოება. Google Maps- მა გახსნა რუსული სამხედრო ინფრასტრუქტურის ხედი. 

როგორც წესი, ასეთი ხედები ბუნდოვანია რუკებზე ან ემსახურება უარესი ხარისხით. თუმცა ახლა უკვე 

შესაძლებელია სამხედრო ბაზების დეტალებზე დაკვირვება. 
 

ყოველწლიური კიბერ wargames, ცნობილი როგორც Locked Shields სწავლება, დაიწყო 19 აპრილს 

ტალინში, ესტონეთი. ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის კოოპერატივი კიბერ 

თავდაცვის ბრწყინვალების ცენტრი აწყობს ღონისძიებას, რომელიც მოიცავს გამოგონილ 

კიბერთავდასხმის წვრთნებს, რომლებსაც ტესტირების გუნდები დროის ზეწოლის ქვეშ უნდა აარიდონ. 

წელს ერთ გუნდში უკრაინიდან და ესტონეთიდან ექსპერტები მონაწილეობენ. " ერთნაირი მოაზროვნე 

ქვეყნებმა უნდა იმუშაონ ერთად, რათა დაიცვან თავი ", - თქვა ანეტ ნუმა, საერთაშორისო პოლიტიკის 

მრჩეველმა ესტონეთის თავდაცვის სამინისტროს კიბერპოლიტიკის განყოფილებაში. 

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. საკითხავი სია. 

● მარტოსული ანატოლი: რუსეთის ელჩი ვაშინგტონის ყველაზე ნაკლებად პოპულარული 

ადამიანია - POLITICO - „რუსეთის მიზანი გაცილებით დიდია, ვიდრე მეზობლის შეკავება. 
საუბარია რომელიმე ქვეყნის მიერ მსოფლიოში ბატონობის აღკვეთაზე“. 

● პატრიარქი კირილი მხარს უჭერს პუტინის ომს, რამაც განხეთქილება გამოიწვია რუსეთის 

მართლმადიდებლურ ეკლესიაში - The Washing ton Post 

● დეკოლონიზაციის საკითხავი. რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია წლების განმავლობაში 

იყო "ძმური ერების" ნარატივის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი ხმა. ამ კვირაში ანა მელნიჩენკო, 

თეოლოგი, ასახავს იმას, თუ როგორ ვერ დარჩება მოსკოვის საპატრიარქო „პოლიტიკის მიღმა“, 

არამედ რჩება კრემლის ერთ-ერთ უახლოეს მოკავშირედ. შეიტყვეთ მეტი რუსეთის 

მართლმადიდებლური ეკლესიის შესახებ ჩვენს ახალ სტატიაში "მესამე რომი" ან ამბავი 

რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის შესახებ, როგორც "რუსული სამყაროს" იარაღისა და 

მისი სიყვარულის ბირთვული ბომბის შესახებ. 

 
 

სტატისტიკა. 

● UNHCR OHCA იუწყება 2072 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 2818 დაშავდა 18 აპრილის 

მდგომარეობით 24 თებერვლიდან. თუმცა რეალური რიცხვები პოტენციურად უფრო მაღალია 

ინტენსიური ბრძოლების ტერიტორიებზე არსებული მონაცემების ხელმისაწვდომობის გამო. 

● 84,8 მილიარდი დოლარი , ხოლო მთლიანი ზარალი 600 მილიარდ დოლარს აღწევს, არის 

მთლიანი ზარალი უკრაინის ინფრასტრუქტურისთვის რუსეთის მიერ დაწყებული ომის 

შედეგად. 

● ომის დაწყებიდან დღემდე დანგრეულია 91 სასწავლო დაწესებულება, 923 კი დაზიანდა. 
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● ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ზარალი უკვე 270 

მილიარდ დოლარს შეადგენს . 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების 

საერთო სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 19 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - 

დაახლოებით 20 800, ტანკები - 802, APV - 2063, საარტილერიო სისტემები - 386, MLRS - 132, 

საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 67, ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 169, 

შვეულმფრენი – 150, რბილობიანი მანქანა – 1495, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 8, 

საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 158, 

სპეცტექნიკა – 27, მობილური SRBM სისტემა – 4. ასევე დაიცავით რუსული დანაკარგების 

ინტერაქტიული მრიცხველი . 
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