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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 56 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. ხარკოვის რეგიონის დაბომბვა გრძელდება. ხარკოვის საცხოვრებელ უბნებს, მათ შორის 

ინდუსტრიალნიისა და კიევსკის რაიონებს, გუშინ ცეცხლი გაუხსნეს. დაიღუპა სამი და დაშავდა 16 ადამიანი. რუსულმა 

ჯარებმა ასევე სარაკეტო ყუმბარმტყორცნებიდან ესროდნენ დერგაჩისა და ჩუჰუივის რაიონებს. ლუგანსკის თითქმის 

მთელი რეგიონი - დაახლოებით 215 დასახლებული პუნქტი - ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა, განაცხადა რეგიონული 

სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერჰი გაიდაიმ, რადგან რუსეთის ჯარებმა დააზიანეს მაღალი ძაბვის 

ელექტროგადამცემი ხაზი. ლუგანსკის ოლქის ქალაქი ნოვოდრუჟესკი გაზის გარეშე რჩება, რადგან მისი მილსადენი 

სერიოზულად დაზიანდა. რუსული ჯარები აგრძელებენ წინსვლას პოპასნასა და სევეროდონცკის მიმართულებით. 

მიკოლაივის ოლქში, ბაშტანკაში , რუსული დაბომბვის შედეგად საავადმყოფო ძლიერ დაზიანდა. მისი დიალიზის 

განყოფილება და მისაღები დაინგრა, ქირურგიული ოთახი კი ფანჯრების გარეშე დარჩა. 
 

ოკუპირებული ქალაქები. გავრცელებული ინფორმაციით, კრემინა, ლუგანსკის ოლქი პირველი ქალაქია, რომელიც 

რუსეთის ძალებმა აიღეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ახალი შეტევის დაწყების შემდეგ. როზივკაში , ზაპორიჟჟიას 

რეგიონში, რუსეთის ჯარებმა მოაწყვეს ფსევდორეფერენდუმი ოლქის მიერ გამოცხადებულ DNR-თან შეერთების 

შესახებ. მარიუპოლიდან დევნილები დაიბარეს კულტურის ადმინისტრაციულ შენობაში სოციალური გადასახადების 

განსახილველად და საჭიროებების შესაფასებლად. ფაქტობრივად, ხალხი ინფორმირებული იყო „ადგილობრივი 

არჩევნების“ ჩატარების მემორანდუმის შესახებ და ერთობლივი ე.წ. ხერსონის რაიონის სოფელი ველუკოკოპანისკა 

რუსეთის კონტროლს ექვემდებარება. რუსმა ჯარებმა უკრაინის დროშა შეცვალეს რუსეთის დროშით სოფლის 

საკრებულოს შენობის თავზე, ასევე გამოაცხადეს სოფლებში შესასვლელების დახურვა, ყველა სამოქალაქო სახლის 

შემოწმება და უკრაინის დროშა დამალული ოჯახების დასჯა. ნოვა კახოვკაში , ხერსონის ოლქი , რუსული ძალები 

აგრძელებენ „ხერსონის სახალხო რესპუბლიკის“ შექმნის ბიულეტენების ბეჭდვას. ეტაპობრივი რეფერენდუმი ასევე 

ჩატარდება ხერსონში „ჰუმანიტარული დახმარების“ განაწილების დროს შეგროვებული პასპორტის მონაცემებით. 

 

უკრაინამ უკვე  გაათავისუფლა 919 დასახლება სუმის, ჩერნიგოვის, კიევის, მიკოლაივის, ხარკოვის, ჟიტომირისა და 

ზაპოროჟიის რაიონებში. კიდევ 2000-მდე ქალაქი და სოფელი კვლავ რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება. 
 

მარიუპოლი. რუსეთმა უკრაინულ ძალებს მარიუპოლში მორიგი ჩაბარების ულტიმატუმი წაუყენა - ოთხშაბათს, 14:00 

საათზე. თუმცა, აზოვსტალის დაბომბვა, სადაც უკრაინელ ჯარისკაცებთან ერთად 1000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქეა  

ბუნკერ-ბომბებით გრძელდება. აზოვის ბატალიონის უფროსმა აცნობა, რომ ქარხანა ძლიერ დაზიანებულია და 

ნანგრევებიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის ამოყვანას განაგრძობენ. დილის მიმართვისას  მარიუპოლის ჯარისკაცებმა 

მოითხოვეს მსოფლიომ გამოიყენოს „გამოყვანის/პროცედურები“ და შეიარაღებული ძალების, მშვიდობიანი 

მოსახლეობის და დაჭრილი ჯარისკაცების ევაკუაცია, რადგან არსებობისთვის ფაქტიურად საათებია დარჩენილი. 

 

ამერიკის საელჩომ უკრაინაში შეადარა ფილტრაციის ბანაკები მარიუპოლის გარშემო რუსეთის მიერ ადრე ჩეჩნეთში 

დაარსებულ ბანაკებს. ამჟამად იქ იძულებით 20 000-მდე ადამიანია მოთავსებული, ასევე რუსეთის ტერიტორიაზე 

მსგავს ბანაკებში 5000-მდე. Wallstreet Journal- მა მოამზადა რუკა და მიმოხილვა ზარალის შესახებ მარიუპოლში. 

 

ადამიანის უფლებები. გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა სერგი კისლიციამ განაცხადა, რომ რუსეთის 

ძალებმა უკვე იძულებით გადაასახლეს 500 000 უკრაინელი რუსეთში, მათ შორის 121 000 ბავშვი. თითქმის 20 000 

რჩება ფილტრაციის ბანაკებში ფილტრაციის ბანაკებში მანჰუშ-ნიკოლსკე-იალტას ხაზზე. 
 

ვიცე-პრემიერმა ირინა ვერეშჩუკმა განაცხადა , რომ 19 აპრილს მოხდა რუსეთის ფედერაციასთან პატიმრების მეხუთე 

გაცვლა. უკრაინამ 60 სამხედრო მოსამსახურე და 16 მშვიდობიანი მოქალაქე დააბრუნა. 
 

საგარეო პოლიტიკა. კიელის ინსტიტუტის მიერ უკრაინის მხარდაჭერის ტრეკერმა წარმოადგინა 2022 წლის 24 

თებერვალს რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინაში გადაცემული სამხედრო, ფინანსური და ჰუმანიტარული დახმარების 

ანალიზი . შეერთებულმა შტატებმა კიევს 7,6 მილიარდი ევროს ექვივალენტი დახმარება გაუწია სრულმასშტაბიანი ომის 

ოთხი კვირის განმავლობაში. პოლონეთმა უზრუნველყო 1 მილიარდ ევრომდე მხარდაჭერის სიდიდით მეორე წილი. 

ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ ჯამში 2,9 მილიარდი ევრო შეადგინა, პლუს 1,4 მილიარდი ევრო ევროკავშირის 

ინსტიტუტებიდან და 2 მილიარდი ევრო ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან. იმავდროულად, ესტონეთმა უკრაინას მშპ-

ში მხარდაჭერის ყველაზე დიდი წილი (0,8%) გაუწია. უკრაინასთან გეოგრაფიული სიახლოვე, როგორც ჩანს, დიდ 

როლს თამაშობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჩართულობაში, ნათქვამია მოხსენებაში. შეერთებული შტატები 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/19/7340759/
https://t.me/DIUkraine/372
https://hromadske.ua/posts/ukrayina-vzhe-zvilnila-919-naselenih-punktiv-she-priblizno-2000-dosi-pid-okupaciyeyu
https://hromadske.ua/posts/ukrayina-vzhe-zvilnila-919-naselenih-punktiv-she-priblizno-2000-dosi-pid-okupaciyeyu
https://www.reuters.com/world/middle-east/new-surrender-deadline-mariupol-west-promises-ukraine-more-arms-2022-04-19/
https://www.reuters.com/world/middle-east/new-surrender-deadline-mariupol-west-promises-ukraine-more-arms-2022-04-19/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340833/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340833/
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1516455729024098306
https://www.wsj.com/articles/mariupol-in-ruins-11650132943
https://www.facebook.com/1167515055/posts/10224074155259479/?d=n
http://t.me/vereschuk_iryna%20/1293
https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/
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უკრაინას 800 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარების კიდევ ერთ პაკეტს გამოაცხადებს , რომელიც უახლოეს 

დღეებში გაგრძელდება. მეორე პაკეტი წინას ზომის იქნება, თუმცა მეტი დეტალი ჯერჯერობით უცნობია. სამშაბათს 

საღამოს, დიდმა ბრიტანეთმა და კანადამ ასევე განაცხადეს უკრაინას საარტილერიო იარაღის მიწოდების შესახებ. 

 

კანადა აგრძელებს მიზანმიმართული სანქციების დაწესებას რუსეთის რეჟიმის 14 პირზე, მათ შორის რუსეთის 

პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ორ ზრდასრულ ქალიშვილზე, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

განცხადებაში. 

 

12 ბელგიელი დიპლომატი და 15 ჰოლანდიელი დიპლომატი რუსეთიდან პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების შემდეგ 

გააძევეს. რუსეთი აგრძელებს სარკისებური დიპლომატების გაძევების დაწესებას, როგორც ამას ადრე აკეთებდნენ 

ევროკავშირის ქვეყნები. 

შარლ მიშელი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი 20 აპრილს ეწვევა კიევს. მანამდე შარლ მიშელმა განაცხადა , რომ " 

ევროკავშირი განავითარებს უკრაინის სოლიდარობის ფონდს დემოკრატიული უკრაინის დაუყოვნებელი მხარდაჭერისა 
და აღდგენისთვის ". 

 

"პუტინის ოთხი მიზანი" . POLITICO- მ შეადგინა რუსეთის ოთხი მიზნის სია ქვეყნის აღმოსავლეთსა და სამხრეთში 

თავდასხმის შემდგომი განხორციელებისთვის. სიაში შედის (1) დონბასის ყველა ტერიტორიის აღება; (2) ააგეთ მიწის 

ხიდი დონბასიდან ყირიმამდე მარიუპოლის გავლით; (3) აიღოს კონტროლი ხერსონზე, რომელიც გადამწყვეტია 

ყირიმისთვის მტკნარი წყლის არხების უზრუნველსაყოფად; და (4) დაიკავოს დამატებითი ტერიტორიები ბუფერულ 

ზონად გამოსაყენებლად და/ან გამოიყენოს ისინი, როგორც ვაჭრობის საშუალება უკრაინასთან მომავალ 

მოლაპარაკებებში. მსგავსი მიზნები უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესსპიკერმაც აღნიშნა. სამინისტრო იუწყება, 

რომ რუსეთის ახალი სამხედრო შეტევა უკრაინის აღმოსავლეთში არის მიწის დაკავება, მიწისზედა კავშირის დამყარება 

აღმოსავლეთისა და ყირიმის ტერიტორიებს შორის და უკრაინის შეიარაღებული ძალების განადგურება, განაცხადა 

უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ სამშაბათს. შეერთებული შტატები თვლის , რომ რუსეთი მიზნად ისახავს იარაღის 

გადაზიდვისთვის გამოყენებულ მარშრუტებს, თავდაცვის ჩინოვნიკის თქმით, მცდელობა შეანელოს უკრაინაში 

შემოსული ამერიკული და პარტნიორი იარაღის მიწოდება. რუსული ძალები ხშირად არ ურტყამდნენ მოძრავ 

სამიზნეებს, როგორიცაა კოლონები ან სარკინიგზო მიწოდება, მაგრამ მათ შეუძლიათ სცადონ გაანადგურონ ხიდები, 

გზები და ლიანდაგები, რომლებიც გამოიყენება იარაღისა და მარაგების გადასატანად უკრაინის აღმოსავლეთში. 

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. უნგრეთი არ შეუერთდება ევროკავშირის სანქციებს რუსული ნავთობისა და გაზის 

წინააღმდეგ. უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრმა პეტერ სიიარტომ აღნიშნა, რომ უნგრეთს " ამ 

ომისთვის არ შეუძლია გადაიხადოს ". ადრე უნგრეთმა აღნიშნა, რომ მზადაა რუსული გაზის საფასური რუბლებში 

გადაიხადოს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა განაცხადა , რომ საფრანგეთს შეუძლია გააგრძელოს მეტი 

სანქციების აღსრულება რუსული გაზის მიმართ. გადახედეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოზიციას რუსული გაზის 

აკრძალვასთან დაკავშირებით. 

 

ინფორმაციას ატომური ენერგიის საერთაშორისო ასოციაცია (IAEA) ავრცელებს რომ ეროვნულ მარეგულირებელსა და 

ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურს შორის პირდაპირი კომუნიკაცია აღდგა. გათიშვა ერთ თვეზე მეტ ხანს 

გაგრძელდა, როდესაც რუსული ძალები აკონტროლებდნენ ადგილს. 

 

ეკონომიკური უსაფრთხოება. Bloomberg- ის წარმომადგენელი აცხადებს რომ პუტინი ოთხშაბათს შეხვდება 

აღმასრულებლებსა და მსხვილი ბიზნესის მფლობელებს. დღის წესრიგი არ არის გამოცხადებული, რადგან ინფორმაცია 

საჯარო არ არის. თუმცა ბოლოს მსგავსი შეხვედრა 24 თებერვალს შედგა. 
 

დეზინფორმაცია. რუსული მედია "იტყობინება ", რომ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურები ოდესის რეგიონზე 

თავდასხმას გეგმავენ. საერთო ენაზე თარგმნით - რუსული მედია იუწყება, რომ რუსული ჯარები განიხილავენ ოდესის 

რეგიონზე თავდასხმას მორიგი "განმათავისუფლებელი მისიის" გულისთვის . 

 

"Z" - სიმბოლოები. ლიტვის პარლამენტმა 19 აპრილს მხარი დაუჭირა ასო 'Z'-ის, წმინდა გიორგის შავი და ნარინჯისფერი 

ლენტის და სხვა პოპულარული სიმბოლოების საჯარო ჩვენების აკრძალვას, რომლებიც რუსეთში უკრაინაში რუსეთის 

შემოჭრის მხარდაჭერას გამოხატავენ. 

საკითხავი სია. 

- უკრაინელი მოხალისეები იხსენებენ რუსეთის ტყვეობაში ყოფნის სამ კვირას, ამტკიცებენ ცემის შესახებ | Reuters 

https://www.reuters.com/world/europe/biden-announce-another-large-military-aid-package-ukraine-sources-say-2022-04-19/?taid=625f702d2d4cd20001249e8c&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/world/canada-imposes-sanctions-russian-president-putins-daughters-statement-2022-04-19/
https://twitter.com/eucopresident/status/1516668856651165708
https://twitter.com/eucopresident/status/1516668856651165708
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/04/19/worse-than-bucha-00026326?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5d9587c506-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_20_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5d9587c506-189729529
https://www.reuters.com/world/europe/kyiv-says-russia-aims-grab-land-crush-ukraines-armed-forces-2022-04-19/
https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-19-22/index.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-russian-oil-gas-ukraine-b2060671.html
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3461256-france-doesnt-need-russian-gas-supports-energy-embargo-macron.html
https://www.euronews.com/my-europe/2022/04/16/ukraine-war-where-does-each-eu-country-stand-on-cutting-off-russian-oil-and-gas
https://twitter.com/iaeaorg/status/1516483439171674114
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/putin-plans-to-meet-big-business-owners-and-executives-wednesday
https://twitter.com/GazetaRu/status/1516327429236838401
https://twitter.com/GazetaRu/status/1516327429236838401
https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-bans-using-letter-z-show-support-russias-war-ukraine-2022-04-19/
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-volunteers-recount-three-weeks-russian-captivity-allege-beatings-2022-04-19/
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- მარიუპოლში უზარმაზარი ფოლადის ქარხანა არის ციხე უკრაინელი მაცხოვრებლებისთვის - The New York 

Times (nytimes.com) 
 

სტატისტიკა. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 

დანაკარგები 2022 წლის 20 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 20 900, ტანკები - 815, 

APV - 2087, საარტილერიო სისტემები - 391, MLRS - 136, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 67, ფიქსირებული 

ფრთიანი თვითმფრინავი – 171, შვეულმფრენი – 150, რბილობია – 1504, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის 

კატარღები – 8, საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 165, 

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

მრიცხველი . 

 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარი დაუჭორეთ ComeBackAlive.ua და პრიტულას ფონდი . მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა საერთაშორისო 

პარტნიორებს იარაღის მიწოდებისკენ მოუწოდებს, ორი უდიდესი ფონდი ყიდულობს ყველა შესაძლო 

აღჭურვილობას  უკრაინის არმიისა და ტერიტორიული თავდაცვის დანაყოფებისთვის. 

● შეიძინეთ ტიმოთი სნაიდერის აუდიოწიგნი „ტირანიის შესახებ“ ის იმ  კითხვებზე პასუხებს, რომლებსაც ყველა 

სვამს უკრაინასთან რუსეთის ომის შესახებ. მთელი შემოსავალი უკრაინაში ჰუმანიტარული მიზნებისთვისაა. 

● გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitter-ზე და ჩვენი საიტი . 

● თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს პროექტს შემოწირულობებით PayPal-ის საშუალებით. მეტი 

ინფორმაცია აქ . 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! სლავა უკრაინა! დიდება უკრაინას! 

https://www.nytimes.com/2022/04/19/world/europe/mariupol-azovstal-steel-plant.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm8TiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPomVvts1fNWOwl2VwSlpt6cnJ0DP2M1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLd2i8XaTb0XMgOF5gqJZ6cVH932hYz6nODrJ-2tAo2v4jAZgrRCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX5g4WZa6N1UPd8fP6yXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotarOoXGPzsmww_Y2FsZErcUMz7cBWWeStl8C1gnXf1U&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/04/19/world/europe/mariupol-azovstal-steel-plant.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm8TiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPomVvts1fNWOwl2VwSlpt6cnJ0DP2M1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLd2i8XaTb0XMgOF5gqJZ6cVH932hYz6nODrJ-2tAo2v4jAZgrRCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX5g4WZa6N1UPd8fP6yXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotarOoXGPzsmww_Y2FsZErcUMz7cBWWeStl8C1gnXf1U&smid=tel-nytimes
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://twitter.com/TimothyDSnyder/status/1516483912276488193
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

