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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 64 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. რუსი სამხედროები განაგრძობდნენ აკრძალული საბრძოლო მასალის 
გამოყენებას, რადგან ფოსფორის რაკეტებმა ბოლო დღეებში ორჯერ მოხვდა დონეცკის ოლქის ავდიივკაში 
. პირველი დაბომბვის სამიზნე იყო კოქსის ქვეპროდუქტის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია, მეორე კი 
ქალაქის ცენტრს მოხვდა. ლუგანსკის ოლქის სევეროდონეცკში რუსებმა საავადმყოფო დაჭრეს 
დაჭრილებით. უკრაინის ადამიანის უფლებათა ომბუდსმენის თქმით, „ლუგანსკის ფაქტიურად მთელი 
ტერიტორია“ დაიბომბა სამშაბათს თავდასხმების შედეგად, რომლებმაც ცეცხლი წაუკიდეს სახლებს. სუმის 
რეგიონში გუშინ 50 - ზე მეტი ნაღმტყორცნებიდან დარტყმა დაფიქსირდა ესმანის ტერიტორიულ თემში. 
მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ძალები დატოვეს სუმის რეგიონიდან, რეგულარული ტრანსსასაზღვრო 
თავდასხმები გაგრძელდა. ხერსონში ძლიერი აფეთქებები გაისმა . სოციალური ქსელები იუწყებიან, რომ 
აფეთქებების შემდეგ რუსულმა ტელეარხებმა მუშაობა შეწყვიტეს. შეტევა მიკოლაივის რეგიონისა და კრივი 
რიხის მიმართულებით მიემართება . რაკეტები მოხვდა დნეპროპეტროვსკის ოლქში, ისევე როგორც სოფელ 
შევჩენკოვზე, მიკოლაივის ოლქში. რუსულმა ჯარებმა ხარკოვის ოლქში, იზიუმის მახლობლად სოფელი 
აიღეს. დილით რუსული რაკეტები ზაპორიჟჟიას მოხვდა, რის შედეგადაც სამი ადამიანი დაშავდა და ორი 
სახლი დააზიანა. მარიუპოლში რუსეთი დასავლური მედიისთვის „პრეს ტურს“ გეგმავს . მიზანია მედიას 
აჩვენონ „უკრაინული არმიის სისასტიკე“, წარმოადგინონ „მსახიობები“ თუ პრორუსი მოწმეები, რათა 
შეიქმნას პოზიტიური იმიჯი რუსი განმათავისუფლებლების შესახებ. 
 
ოკუპირებული ქალაქები. 25 აპრილის მდგომარეობით, 196 გაერთიანებული ტერიტორიული თემი 
ოკუპირებულია ან დაბლოკილია რუსული ძალების მიერ აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინის შვიდ 
რეგიონში. 
 
ხერსონში ხალხი კვლავ გამოვიდა ოკუპაციის წინააღმდეგ მშვიდობიან აქციაზე. აქციები მიზნად ისახავს 
რეგიონში პრო-უკრაინის პოზიციის ჩვენებას. მიუხედავად ამისა, რუსეთის ჯარებმა გამოიყენეს 
ცრემლსადენი გაზი და გამაოგნებელი ბომბები ხალხის ქუჩებიდან დასაშლელად. შედეგად ოთხი ადამიანი 
დაშავდა. იმავდროულად, ხერსონის ოლქის დროებით ოკუპირებული ნაწილის თვითგამოცხადებული 
ხელისუფლება განაცხადა , რომ რეგიონი რუბლის ზონას 1 მაისიდან შეუერთდება, გარდამავალი პერიოდით 
4 თვე. "ხერსონის სახალხო რესპუბლიკის" დაარსების ფსევდო რეფერენდუმის შესახებ მსჯელობა 
გრძელდება. ადრე რეფერენდუმი 27 აპრილს იყო დაგეგმილი. ახალი თარიღი მაისის შუა რიცხვებში 
მიუთითებს, რადგან არაღიარებულ L/DPR- ში უნდა ჩატარდეს პარალელური რეფერენდუმი მათი რუსეთთან 
შეერთების შესახებ. 
 
ზაპორიჟჟიის რეგიონის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული არმია ცდილობს 
განახორციელოს რუსული ტელე და რადიო მაუწყებლობა. 
 
რუსეთის მიერ დროებით ოკუპირებულ ხარკოვის, ზაპორიჟჟიას, ხერსონის, მიკოლაივის, ლუგანსკისა და 
დონეცკის ოლქების ტერიტორიებზე მასობრივად იტაცებენ სამხედრო სავალდებულო ასაკის მამაკაცებს და 
ტარდება ფართომასშტაბიანი „ფილტრაციის ღონისძიებები“. 
 
Ადამიანის უფლებები. 1-14 აპრილის განმავლობაში უკრაინის ომბუდსმენმა მიიღო 400 მიმართვა რუსული 
ოკუპაციის დროს გაუპატიურების საქმეებზე. რუსეთის ხელისუფლება იტყობინება , რომ უკრაინის 
ხელისუფლების დახმარების გარეშე მათ უკვე ერთი მილიონი ადამიანის „ევაკუაცია“ შეძლეს. განაცხადა, 
რომ ომის დაწყებიდან რუსეთმა იძულებით გააძევა უკრაინიდან მილიონზე მეტი ადამიანი და 
არაღიარებული L/DNR. 
 
შეერთებულმა შტატებმა გაეროს უშიშროების საბჭოს Arria-Formula Meeting-ის დროს განაცხადა , რომ მათ 
აქვთ სანდო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დონეცკის მიდამოებში მოქმედმა რუსულმა სამხედრო ნაწილმა 
სიკვდილით დასაჯა უკრაინელები, რომლებიც ცდილობდნენ ჩაბარებას და არა მათ პატიმრობაში. 
შემდგომი დადასტურების შემთხვევაში, ეს არის ჟენევის კონვენციის აშკარა დარღვევა. 
 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/827721-amp.html
https://decentralization.gov.ua/news/14853
https://decentralization.gov.ua/news/14853
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/okupanti-vvodyat-rubli-v-hersonskiy-oblasti-novini-ukrajini-50237495.html?utm_content=set_lang
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/okupanti-vvodyat-rubli-v-hersonskiy-oblasti-novini-ukrajini-50237495.html?utm_content=set_lang
https://t.me/rian_ru/160788
https://t.me/rian_ru/160788
https://meduza.io/feature/2022/04/27/istochniki-meduzy-utverzhdayut-v-seredine-maya-v-lnr-i-dnr-sobirayutsya-provesti-referendum-o-prisoedinenii-k-rossii
https://meduza.io/feature/2022/04/27/istochniki-meduzy-utverzhdayut-v-seredine-maya-v-lnr-i-dnr-sobirayutsya-provesti-referendum-o-prisoedinenii-k-rossii
https://meduza.io/feature/2022/04/27/istochniki-meduzy-utverzhdayut-v-seredine-maya-v-lnr-i-dnr-sobirayutsya-provesti-referendum-o-prisoedinenii-k-rossii
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/27/7342441/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rosiya-vivezla-z-ukrajini-1-mln-lyudey-ostanni-novini-50237500.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rosiya-vivezla-z-ukrajini-1-mln-lyudey-ostanni-novini-50237500.html
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-arria-formula-meeting-on-ensuring-accountability-for-atrocities-committed-by-russia-in-ukraine/
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საგარეო პოლიტიკა. ᲔᲕᲠᲝᲞᲐ. ევროკომისიამ გამოაქვეყნა წინადადება ვაჭრობის დროებითი 
ლიბერალიზაციის შესახებ, კერძოდ, გაუქმდეს იმპორტის გადასახადები ყველა უკრაინულ საქონელზე, 
რომელიც არ არის დაფარული არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით ერთი წლის ვადით. 
ღონისძიება ვრცელდება ხილსა და ბოსტნეულზე, მინიმალური ფასის მოთხოვნების შესაბამისად, სოფლის 
მეურნეობის პროდუქტებზე, რომლებსაც აქვთ კვოტები და გარკვეული სამრეწველო საქონელი, რომლებზეც 
ტარიფები მხოლოდ 2022 წლის ბოლოს უნდა შემცირდეს. ევროკავშირი ასევე გაათავისუფლებს უკრაინას 
დამცავი ზომებისგან. რომელიც ზღუდავს ფოლადის იმპორტს და ხსნის ანტიდემპინგურ ტარიფებს, 
რომელსაც ევროკავშირი ამჟამად აწესებს უკრაინულ ფოლადის მილებზე, ცხელი ნაგლინი ბრტყელ 
ფოლადის პროდუქტებსა და საუთაო დაფებზე. წინადადების მიზანია დაეხმაროს ქვეყნის ეკონომიკას 
რუსეთთან ომის დროს. წინადადება ახლა ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის მთავრობების 
შეთანხმების საგანია ძალაში შესვლის შესახებ. პრეზიდენტი ზელენსკი და პრემიერ მინისტრი შმიჰალი 
მიესალმნენ წინადადებას, როგორც მხარდაჭერის უპრეცედენტო ჟესტს. 
 
ᲩᲕᲔᲜ. აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ კონფისკაციის შესახებ კანონპროექტი მიიღო რუსეთის 
სანქცირებული აქტივები და მათ საშუალება მისცეს გამოიყენონ ისინი UA-ს რეკონსტრუქციისთვის. 
 
კანადა. კანადის თემთა პალატამ გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღო ოთხშაბათს რუსეთის აგრესია 
უკრაინაში გენოციდის აქტად აღიარა. 
 
გაეროს. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში ჩავიდა კიევში პრეზიდენტ ზელენსკისთან და 
საგარეო საქმეთა მინისტრთან დიმიტრო კულებასთან მოლაპარაკებებისთვის. მანამდე პუტინთან 
დისკუსიის შემდეგ, გუტერეშმა გამოაცხადა პოტენციური შეთანხმება მარიუპოლის ფოლადის ქარხანაში 
აზოვსტალის ფოლადის ქარხნის შიგნით ჩარჩენილი მშვიდობიანი მოქალაქეების დატოვების შესახებ. 
 
ანგარიშვალდებულების მეგობართა ჯგუფი შედგება გაეროს უშიშროების საბჭოს 48 წევრი სახელმწიფოსგან 
და ევროკავშირი მხარს დაუჭერს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს, გაეროს უკრაინის 
საგამოძიებო კომისიის საერთაშორისო ძალისხმევას, როგორც ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ექსპერტებს 
სისხლისსამართლებრივი დევნის მცდელობებში. უკრაინაში ჩადენილი დანაშაულები, ასევე ომის 
დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემა. GoF დაადასტურებს მათ გრძელვადიან მხარდაჭერას 
ძალისხმევისთვის, რაც არ უნდა გაგრძელდეს გამოძიება. 
 
G20 სამიტი. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მიიღო მიწვევა G20-ის სამიტზე. სასურსათო უსაფრთხოება 
შეხვედრის განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ამ დროისთვის არ ვრცელდება ინფორმაცია, რეალურად 
შეუერთდება თუ არა პრეზიდენტი შეხვედრას. თუმცა, შეხვედრა შესაძლოა გახდეს პლატფორმა პრეზიდენტ 
პუტინთან შესახვედრად, თუ ეს უკანასკნელი გადაწყვეტს პირადად დასწრებას. 
 
PACE. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შედეგების შესახებ ზოგადი პოლიტიკის 
დებატები არის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) საგაზაფხულო პლენარული სესიის 
ცენტრში, რომელიც გაიმართა ჰიბრიდულ ფორმატში 2022 წლის 25-დან 28 აპრილამდე. 27 აპრილს. ევროპის 
საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ გამოხატა სრული მხარდაჭერა ყველა იმ მცდელობის მიმართ, რომელიც 
მიმართულია რუსეთის მიერ ადამიანის საერთაშორისო უფლებების და საერთაშორისო ჰუმანიტარული 
სამართლის და სხვა საერთაშორისო დანაშაულებების, მათ შორის ომის, კაცობრიობის წინააღმდეგ 
ჩადენილ დანაშაულებებზე და გენოციდის, და აგრესორის პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფის შესახებ. 
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტი გვთავაზობს რუსეთზე 
„მაქსიმალური ზეწოლას“ შეწყვიტოს აგრესია და უკრაინის მხარდაჭერის ერთიანობა. ევროპის საბჭოს 
საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე კულტურის, მეცნიერების, განათლებისა და მედიის კომიტეტმა წევრ 
ქვეყნებში სპორტის, მეცნიერების, განათლებისა და მედიის სფეროებში გადაწყვეტილების მიმღებებს 
მოუწოდა , გამორიცხონ რუსეთისა და ბელორუსიის ეროვნული გუნდები, კლუბები და ინდივიდები ყველა 
სპორტულ ღონისძიებაში; და გამოირიცხოს რუსი და ბელორუსი მონაწილეები ყველა სამეცნიერო, 
საგანმანათლებლო და მედია ღონისძიებაში. 
 
ეკონომიკური უსაფრთხოება. ევროკავშირსა და უკრაინას შორის თავისუფალი ვაჭრობის დროებითი 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)195&lang=en&source=email&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4b9a568430-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_28_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4b9a568430-189729529
https://www.reuters.com/business/eu-suspend-tariffs-ukraine-imports-one-year-2022-04-27/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1519372426823491584
https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1519280750599749635
https://www.nytimes.com/2022/04/27/us/politics/biden-russia-sanctions.html
https://www.nytimes.com/2022/04/27/us/politics/biden-russia-sanctions.html
https://www.cbc.ca/news/politics/house-vote-ukraine-genocide-1.6433212
https://www.cbc.ca/news/politics/house-vote-ukraine-genocide-1.6433212
https://www.norway.no/en/missions/UN/statements/security-council/2022/arria-ukraine---accountability-group-of-friendstement/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1519278554546155520
https://pace.coe.int/en/news/8695/pace-urges-maximum-pressure-on-russia-to-cease-its-aggression-and-unity-in-supporting-ukraine
https://pace.coe.int/en/news/8692/committee-calls-for-banning-russian-and-belarusian-nationals-from-all-events-in-the-fields-of-sport-science-education-and-media-in-member-states
https://pace.coe.int/en/news/8692/committee-calls-for-banning-russian-and-belarusian-nationals-from-all-events-in-the-fields-of-sport-science-education-and-media-in-member-states
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ლიბერალიზაციის შემოღება საშუალებას მისცემს შემცირდეს ომის ეფექტი უკრაინის ეკონომიკაზე. 
ევროკავშირი უკვე უკრაინის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია და რუსეთის შემოჭრამდე უკრაინის 
ექსპორტის დაახლოებით 24 მილიარდი ევროს (25,5 მილიარდი დოლარი) ღირებულების უკრაინული 
ექსპორტი იყო. ექსპორტის ძირითადი წილი სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს (7,7 მლრდ აშშ დოლარი) 
და ლითონებს (6,2 მლრდ აშშ დოლარი) მოიცავს. იმავდროულად, ორი ამერიკელი სენატორი განიხილავს 
მსგავს წინადადებას უკრაინიდან ფოლადის იმპორტზე ტარიფების მოხსნის მიზნით. თუ აშშ და 
ევროკავშირი შეასრულებენ ამ გეგმებს, ეს შეიძლება დაეხმაროს უკრაინის ეკონომიკური წინააღმდეგობების 
შემცირებას, რომელსაც ემუქრება მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზირებადი 25%-იანი დარტყმა 
კრიზისამდელ პერსპექტივასთან შედარებით, ამბობს Bloomberg . 
 
უკრაინის მთავრობა ამჟამად მოლაპარაკებებს აწარმოებს პოლონეთთან, რუმინეთთან, ლიტვასთან, 
გერმანიასთან და სხვა ქვეყნებთან ამ პორტებით უკრაინული ექსპორტის დასაწყებად. 
 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ევროკავშირმა რუსეთი რუსული გაზით შანტაჟში დაადანაშაულა მას 
შემდეგ, რაც სახელმწიფო კონტროლირებადმა გაზის კომპანიამ, გაზპრომმა, შეაჩერა გაზის მიწოდება 
პოლონეთსა და ბულგარეთში. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა , რომ 
გაზპრომის განცხადება, რომ ის ცალმხრივად აჩერებს გაზის მიწოდებას ევროპაში, არის რუსეთის კიდევ 
ერთი მცდელობა, გამოიყენოს გაზი შანტაჟის ინსტრუმენტად. დღეს. იმავდროულად, რუსული სააგენტო 
TASS იუწყება , რომ ევროკავშირში 10 კომპანიამ გახსნა რუბლის ანგარიში გაზპრომბანკში, როგორც ამას 
კრემლი მოითხოვდა და მათგან ოთხმა უკვე გადაიხადა რუბლი. ევროპაში გაზის ფასი 24%-ით გაიზარდა 
პოლონეთსა და ბულგარეთში გაზპრომის მიწოდების შეჩერების გამო. 
 
უკრაინის სამხრეთ რეგიონში 330 კვ მაღალი ძაბვის ხაზის დაზიანების გამო, ზაპორიჟჟიას ატომური 
ელექტროსადგური გადავიდა სიმძლავრის დონეზე, რათა უზრუნველყოფილიყო ენერგოსისტემის მდგრადი 
ფუნქციონირება, რომელზედაც უზრუნველყოფილია მხოლოდ ატომური ელექტროსადგურების საკუთარი 
საჭიროებები - იუწყება Energoatom . 
 
Საკვების უსაფრთხოება. უკრაინელი სოფლის მეურნეობის მწარმოებლებს საფრთხე ემუქრებათ დროებით 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ხერსონის რაიონში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ფერმერებს მხოლოდ 
მარცვლეულისა და მზესუმზირის დათესვის საშუალება მისცეს და გლეხებს მოსთხოვეს, რომ 
დათანხმებულიყვნენ მომავალი მოსავლის უმეტესი ნაწილი დამპყრობლებს უფასოდ გადაეცათ. ხერსონის 
ოლქის ჩაპლინის რაიონში ფერმერები აიძულა, აეღოთ აღჭურვილობა და გაეკეთებინათ თხრილები რუსი 
ბოევიკებისთვის. სვატივსკის რაიონში ე.წ. ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის საოკუპაციო ხელისუფლება 
ფერმერებს საფრთხის მიუხედავად, თესვის დაწყებისკენ მოუწოდებს. მომავალი მოსავალი რუსეთის 
სასარგებლოდ ნაციონალიზდება და მხოლოდ მცირე წილი დარჩება ფერმერებს. 
 
უკრაინის ომბუდსმენის ინფორმაციით, უკრაინის ტერიტორიებიდან მოპარული მარცვლეული ყირიმში 
გადადის. სევასტოპოლის მაცხოვრებლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ რამდენიმე დღის წინ დაიწყო 
მარცვლეულის გადაზიდვის საზღვაო ტერმინალი, რომლის რეზერვები ყირიმში უბრალოდ არ არსებობს. 
თვითმხილველები ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკიდანაც ამბობენ, რომ ნახევარკუნძულზე ხერსონის 
ოლქის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიიდან ექსპორტირებული ბოსტნეულის რეალიზაცია დაიწყო. 
გასული კვირის განმავლობაში საბითუმო ბაზარზე 40 ტონაზე მეტი კომბოსტო და ბოლოკი შემოვიდა. 
 
ციფრული უსაფრთხოება. მაიკროსოფტი თავის უახლეს ანგარიშში . მოხსენებაში მითითებულია, რომ 
სრულმასშტაბიანი შემოჭრის დაწყებიდან, სულ მცირე, ექვსმა ცალკეულმა ნაციონალურმა აქტორმა დაიწყო 
237-ზე მეტი ოპერაცია უკრაინის წინააღმდეგ - მათ შორის დესტრუქციული თავდასხმები, რომლებიც 
გრძელდება და ემუქრება სამოქალაქო კეთილდღეობას. ხშირად კიბერთავდასხმები კორელაციაში იყო და 
ზოგჯერ უშუალოდ ემთხვევა რუსეთის კინეტიკურ სამხედრო ოპერაციებს, რომლებიც მიზნად ისახავს 
მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე სერვისებსა და ინსტიტუტებს. 
მაგალითად, კიბერთავდასხმები უკრაინულ მთავარ სამაუწყებლო კომპანიაზე 1 მარტს დაემთხვა რუსეთის 
განცხადებას უკრაინული „დეზინფორმაციის“ სამიზნეების განადგურების შესახებ და სარაკეტო დარტყმა 
მიაყენა კიევში სატელევიზიო ანძას. 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_ukraine_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_ukraine_en.pdf
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-04-27/supply-chain-latest-eu-may-cut-tariffs-to-help-war-torn-ukraine
https://www.reuters.com/world/europe/eu-says-russian-gas-halt-is-attempt-use-fuel-blackmail-2022-04-27/
https://twitter.com/vonderleyen/status/1519218530914381825
https://twitter.com/vonderleyen/status/1519218530914381825
https://twitter.com/vonderleyen/status/1519218530914381825
https://twitter.com/vonderleyen/status/1519218530914381825
https://tass.com/economy/1443937?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.com/economy/1443937?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-27/european-gas-jumps-24-as-russia-cuts-off-poland-bulgaria
https://t.me/energoatom_ua/5507
https://t.me/denisovaombudsman/5510
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-arria-formula-meeting-on-ensuring-accountability-for-atrocities-committed-by-russia-in-ukraine/
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კითხვის კუთხე. 

● რატომ გაიმარჯვებს უკრაინა | ამერიკული მიზანი - ფრენსის ფუკუიამა ამტკიცებს, რომ 
უკრაინელები წარმატებას მიაღწევენ რუსების განდევნას იმ ტერიტორიებიდან, რომლებსაც ახლა 
ფლობენ. ფუკუიამა ასევე ასახავს ომის გრძელვადიან პოლიტიკურ შედეგებს უკრაინასა და 
ევროპაში. 

 
სტატისტიკა. 

● დანგრეულია 102 სასწავლო დაწესებულება, მათ შორის სკოლები, საბავშვო ბაღები და 
უნივერსიტეტები . დაზიანდა კიდევ 1412 დაწესებულება. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 28 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 
22 800, ტანკები - 970, APV - 2389, საარტილერიო სისტემები - 431, MLRS - 154. საზენიტო საბრძოლო 
სისტემა – 72, ფიქსირებული ფრთის თვითმფრინავი – 187, შვეულმფრენი – 155, რბილობიანი 
მანქანები – 1688, კატარღები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 8, საწვავის ტანკერები – 76, 
ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 215, სპეცტექნიკა – 31, მობილური 
SRBM სისტემა – 4. ასევე, მიჰყევით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● არასამთავრობო ორგანიზაცია „ზგრაია “ არის მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც მუშაობდნენ 
სამხედროებთან აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014-2015 წლებში. მათ განაახლეს მუშაობა 
მშვიდობიანი მოსახლეობისა და საავადმყოფოების მედიკამენტებითა და აღჭურვილობით, 
უკრაინის შეიარაღებული ძალებისა და ტერიტორიული თავდაცვის აღჭურვილობით, ტექნიკით, 
მედიკამენტებითა და საკვებით. შეიტყვეთ მეტი და მხარი დაუჭირეთ მათ.  

● გაუზიარეთ ეს უახლესი ინფორმაცია უკრაინაში ვითარების შესახებ, ან სოციალურ მედიაში, 
ადგილობრივ მედიას ან ამ მოკლე განახლების გარშემო გავრცელებით. 

● გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitter-ზე და ჩვენს ვებსაიტზე . 
● თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს პროექტს შემოწირულობებით PayPal-ის საშუალებით. 

მეტი ინფორმაცია აქ . 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! სლავა უკრაინა! დიდება უკრაინას! 

https://www.americanpurpose.com/articles/why-ukraine-will-win/
https://t.me/SerhiyShkarlet/832
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/zgraya.ua
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

