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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 65 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. გუშინ საღამოს კიევში ორი ძლიერი აფეთქება დაფიქსირდა . ერთი რაკეტა 
ინფრასტრუქტურის შენობას მოხვდა, მეორე კი საცხოვრებელ კორპუსს. დაიღუპა 1 და დაშავდა 9 ადამიანი. 
რუსული რაკეტები ასევე მოხვდა ინფრასტრუქტურულ შენობებს კიევის ოლქში, ფასტივში , ხოლო მეორემ 
დაარტყა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს ხმელნიცკის რეგიონში . სუმის რეგიონის მსგავსად , რუსეთის ჯარებმა 
განაგრძეს ჩერნიგოვის რეგიონის სასაზღვრო ტერიტორიების დაბომბვა , სამიზნე იქ მდებარე საგუშაგოზე. 
ლუგანსკის რეგიონში უკრაინის კონტროლის ქვეშ მყოფი ყველა ქალაქი წყალია. ლისიჩანსკი უწყლოდ დარჩება 
სამხედრო მოქმედებების დასრულებამდე, აცხადებს ლუგანსკის სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, 
რადგან რემონტის გაგრძელების შესაძლებლობა არ არსებობს. ანალოგიური მდგომარეობაა რუბიჟნეში, 
პოპასნასა და სევეროდონეცკში, რომლებიც ასევე წყლის გარეშე არიან. სევეროდონეცკში, რუსეთის ჯარებმა 
დაბომბეს ადგილობრივი სკოლის შენობა. დონეცკის ოლქის ნიუ-იორკში ( ნიუ-იორკში) უკონტროლო რუსული 
რაკეტები ქარხანას მოხვდა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა . ხუთშაბათს საღამოს 
კრამატორსკის გარეუბანში რაკეტა მოხვდა. მიკოლაივში რუსული რაკეტა მოხვდა სამშენებლო მასალების 
მწარმოებელ საწარმოს. 
 
მარიუპოლი. ოთხშაბათი-ხუთშაბათის ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა განახორციელეს 50 -მდე საჰაერო 
დარტყმა და დიდი რაოდენობით ფოსფორიანი ბომბი ჩამოაგდეს მარიუპოლზე. დაბომბვის შედეგად ბომბებმა 
გაანადგურეს აზოვსტალის ერთ-ერთი ბლოკი, სადაც საველე ჰოსპიტალია განთავსებული. რამდენიმე დაჭრილი 
უკრაინელი ჯარისკაცი ნანგრევების ქვეშ აღმოჩნდა . იმავდროულად, მარიუპოლის საკრებულოს ინფორმაციით, 
ანტისანიტარიული პირობების გამო მარიუპოლის 100 000-მდე მცხოვრებს სასიკვდილო საფრთხე ემუქრება. 
ხალხი ცხოვრობს შუა საუკუნეების პირობებში, წყლის, საკვებისა და მედიკამენტების სათანადო 
ხელმისაწვდომობის გარეშე, რადგან ევაკუაციის ყველა მცდელობა დაბლოკილია. პრეზიდენტის ვოლოდიმირ 
ზელენსკის ოფისმა დეტალების შესწავლის გარეშე განაცხადა , რომ 29 აპრილს დაგეგმილია მშვიდობიანი 
მოსახლეობის ევაკუაცია, რომლებიც ჩაფლულები არიან ფოლადის უზარმაზარ სამუშაოებში ბოლო 
მებრძოლებთან ერთად, რომლებიც იცავენ სამხრეთ ქალაქ მარიუპოლს. 
 
ხერსონი. რუსი ოკუპანტები არ წყვეტენ „ხერსონის სახალხო რესპუბლიკის“ შექმნის მცდელობებს, თუმცა 
მოსახლეობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერა არ აქვთ ხერსონის რაიონში 
ფსევდორეფერენდუმის მოწყობისთვის. ხერსონის რეგიონში საოკუპაციო ხელისუფლებამ შეზღუდა 
ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილება და დაბლოკა ჰუმანიტარული ტვირთი შეიარაღებული ძალების 
მიერ კონტროლირებად ტერიტორიიდან. ხალხი ოკუპირებული ნოვა კახოვკადან ომს გარბის, რაც იწვევს 
სამედიცინო პერსონალის დეფიციტს, რომელსაც შეუძლია ხალხის დახმარება. რუსი სამხედროები უკანონოდ 
აკავებენ ხალხს და ძარცვავენ გლეხებს, იუწყება გენერალური შტაბი. 
 
საგარეო პოლიტიკა. გაეროს. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში ეწვია კიევსა და ბოროდიანკას. 
უკრაინაში შეხვედრების შემდეგ, გაეროს ხელმძღვანელმა თქვა , რომ ინტენსიური დისკუსიები ჯერ კიდევ 
გრძელდება, რათა მოხდეს ფოლადის ქარხნის ევაკუაცია, სადაც მებრძოლები და მშვიდობიანი მოქალაქეები 
არიან თავმოყრილი სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში. ასევე, გაეროს წარმომადგენლები 
გაეროს მუდმივი კოორდინატორი და ჰუმანიტარული კოორდინატორი ოსნატ ლუბრანი ხელმძღვანელობით 
გაემგზავრებიან ზაპორიჟჟიაში მარიუპოლიდან შესაძლო ევაკუაციის მოსამზადებლად. 
 
პრემიერ-მინისტრი კირილ პეტკოვი ბულგარეთის დელეგაციასთან ერთად კიევსა და ირპინს ეწვია უკრაინის 
პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შესახვედრად. ვიზიტი მას შემდეგ მოხდა, რაც რუსეთმა ბულგარეთს 
გაზის მიწოდება შეუწყვიტა. მიუხედავად ამისა, ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრი პირობას დებს, რომ უკრაინას 
კიდევ უფრო დაუჭერს მხარს. რუსეთმა დაარტყა კიევს საკრუიზო რაკეტებით იმ დროს, როდესაც გაეროს 
გენერალური მდივანი და ბულგარეთის პრემიერი კიევში იმყოფებოდნენ. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა 
ბორელმა გამოხატა შოკი ქალაქზე თავდასხმის გამო, როდესაც ეს უცხოელი წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ 
ქალაქში. 
 
ᲩᲕᲔᲜ. აშშ-ს წარმომადგენელთა პალატამ აბსოლიტურად დაუჭირა მხარი " უკრაინის დემოკრატიის თავდაცვის 
კრედიტ-იჯარის აქტს 2022 წელს ". კანონი შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემს უკრაინას იარაღი უფრო 
სწრაფად მიაწოდოს სხვადასხვა პროცედურული დაბრკოლებების აღმოფხვრის გზით, ამბობს New York Times. 
ხუთშაბათს, აშშ-ს პრეზიდენტმა გამოაცხადა თავისი მოთხოვნა კონგრესში ახალი 33 მილიარდი დოლარის 
დახარჯვის პაკეტის შესახებ, რომელიც უკრაინას სამხედრო და ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევდა. პაკეტი 
ითვალისწინებს 20 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარებას და 8,5 მილიარდ აშშ დოლარს ეკონომიკურ 

http://t.me/polkazov%20/4447
http://t.me/polkazov%20/4447
http://t.me/polkazov%20/4447
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/na-azovstali-pislya-udariv-okupantiv-obrushilasya-operaciyna-ye-zhertvi-novini-ukrajini-50237636.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-hopes-evacuate-civilians-mariupol-steel-works-where-fighters-are-holding-2022-04-29/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/28/7342663/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/28/7138586/
https://www.reuters.com/world/europe/un-doing-all-it-can-make-evacuation-ukrainian-steel-plant-possible-guterres-2022-04-28/
https://www.rferl.org/a/bulgaria-petkov-kyiv-visit-arm-ukraine/31825680.html
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba/status/1519737764127940610
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1519777380340051973
https://twitter.com/housedailypress/status/1519749045576683520?s=21&t=VCJtLyquvgr5a43a1p7ckw
https://twitter.com/housedailypress/status/1519749045576683520?s=21&t=VCJtLyquvgr5a43a1p7ckw
https://www.nytimes.com/2022/04/28/us/politics/ukraine-lend-lease-arms.html
https://www.reuters.com/world/biden-looks-congress-oligarchs-more-cash-help-ukraine-2022-04-28/
https://www.reuters.com/world/biden-looks-congress-oligarchs-more-cash-help-ukraine-2022-04-28/
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დახმარებას. მისი დამტკიცების შემთხვევაში კიევისა და ევროპელი პარტნიორების დამატებითი საარტილერიო, 
ჯავშანტექნიკით, ტანკსაწინააღმდეგო და საზენიტო შესაძლებლობებით აღჭურვისთვის 20,4 მილიარდ დოლარს 
გამოყოფს. ასევე, პაკეტი საშუალებას მისცემს უკრაინის მთავრობის დაფინანსებას, სურსათის, ენერგეტიკისა და 
სამედიცინო სერვისების მხარდაჭერას, ასევე რუსული დეზინფორმაციისა და პროპაგანდისტული ნარატივების 
წინააღმდეგ ბრძოლას. და ბოლოს, ის ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესს 
შემოდგომის რთველის პერიოდში და ბუნებრივი აირის შეძენას. 
 
ᲔᲕᲠᲝᲞᲐ. ევროკომისიამ შემოგვთავაზა ზომების ახალი პაკეტი ლეგალური მიგრაციისადმი ევროკავშირის 
მიდგომის გასაძლიერებლად, მას შემდეგ რაც დაახლოებით 5 მილიონი უკრაინელი ლტოლვილი შევიდა 
ევროკავშირში რუსეთის შემოჭრის შემდეგ. ამ პაკეტის მიზანია არა მხოლოდ მიგრანტებისთვის უფრო მარტივი, 
ლეგალური გზების უზრუნველყოფა და არალეგალური მიგრაციის შემცირება, არამედ მუშახელის დეფიციტის 
მოგვარება, განსაკუთრებით ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ჯანდაცვა. რაც შეეხება უკრაინელებს, რომლებიც 
ევროკავშირში არიან ჩასული და რომლებსაც ბლოკმა დროებით უზრუნველყო სრული უფლებები, კომისიის 
წინადადება მოიცავს საპილოტე პროექტს მხოლოდ მათთვის. 
 
ნატო. ნატო მზადაა მხარი დაუჭიროს უკრაინას საბჭოთა ეპოქის იარაღიდან თანამედროვე დასავლურ იარაღზე 

და ნატოს სტანდარტების შესაბამისად გადასვლის გზით, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში გააძლიერებს 

უკრაინის არმიას. "ნატოს მოკავშირეები ემზადებიან მხარდაჭერისთვის დიდი ხნის განმავლობაში და ასევე 

დაეხმარონ უკრაინას ტრანზიტში - ძველი საბჭოთა პერიოდის აღჭურვილობიდან გადავიდნენ ნატოს 

სტანდარტების უფრო თანამედროვე იარაღზე და სისტემებზე, რაც ასევე მოითხოვს მეტ წვრთნას". – განაცხადა 

სტოლტენბერგმა. 

 
გერმანიის ბუნდესტაგმა აბსოლუტური უმრავლესობით მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის მძიმე იარაღის მიწოდებას. 
693 დეპუტატიდან 586-მა მხარი დაუჭირა, 100 წინააღმდეგი იყო, შვიდმა თავი შეიკავა. დებატები წინა დღეს ერთ 
საათზე მეტხანს გაგრძელდა. გადაწყვეტილება გერმანიის მთავრობას მოუწოდებს "გააძლიეროს კიევისთვის 
მძიმე იარაღისა და რთული სისტემების მიწოდება". მაგალითად, ეს მათ საშუალებას მისცემს გააგრძელონ 
ტანკების გაცვლის პროცედურა, რომლის მიხედვითაც ნატოს აღმოსავლეთ ქვეყნებს შეუძლიათ დაუყოვნებლივ 
გაგზავნონ საბჭოთა ეპოქის ტანკები უკრაინაში და მოგვიანებით მიიღონ გერმანული ტანკები შემცვლელად. 
 
ეუთოს SMM-მა უკრაინაში მისიის მოახლოებული დახურვის შესახებ განაცხადა. გადაწყვეტილება მას შემდეგ 
მიიღეს, რაც რუსეთი არ დათანხმდა ეუთოს შემდგომი მონიტორინგის მანდატის გაგრძელებას. 
 
ომის დანაშაულების გამოძიება. ნიდერლანდები ემზადება სამხედრო პოლიციის გაგზავნას უკრაინაში, რათა 
დაეხმაროს მტკიცებულებების შეგროვებას საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს (ICC) სახელით. 
ჯერ კიდევ მარტში, ICC-მ დაიწყო გამოძიება ომის დანაშაულებებზე. საფრანგეთიდან გამომძიებლები ადრე 
ჩამოვიდნენ, ახლა კი ჰოლანდიის ნაკრები რამდენიმე კვირაა მოსალოდნელი. 
 
ამასობაში უკრაინის მთავარი პროკურორი ირინა ვენედიქტოვა იტყობინება რომ უკრაინის ხელისუფლებამ 
ბრალი წაუყენა 10 რუს ჯარისკაცს, რომლებიც, სავარაუდოდ, ბუჩაში მასობრივ მკვლელობებში მონაწილეობდნენ. 
ეს არის პირველი შემთხვევა ქვეყანაში ოფიციალურად აღძრა საქმე მოსკოვის ძალების წინააღმდეგ ომის 
დანაშაულების შესახებ. 
 
Ადამიანის უფლებები. უკრაინასა და რუსეთს შორის პატიმართა გაცვლის მორიგი რაუნდი გაიმართა . დღეს რუსი 
ტყვეობიდან 45 ადამიანი გათავისუფლდა - 13 ოფიცერი და 20 ჯარისკაცი (მათგან 5 დაიჭრა). 12 მშვიდობიანი 
მოქალაქე ასევე ბრუნდება სახლში, თქვა ირინა ვერეშჩუკმა. 
 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA) გენერალური დირექტორი 
რაფაელ გროსი ოფიციალურ მისიაში იმყოფება უკრაინაში. IAEA-ს ხელმძღვანელმა დაადასტურა , რომ რაკეტამ 
გადაუფრინა ატომურ ელექტროსადგურზე, ქალაქ იუჟნუკრაინსკის მახლობლად. ასევე ჩერნობილის გამორიცხვის 
ზონაში მონიტორინგის დროს , ჯგუფმა დაადასტურა, რომ რადიაციის დონე ამაღლებულია, მაგრამ მაინც 
უსაფრთხო დიაპაზონშია იმ ადგილებში, სადაც რუსი ჯარები თხრიდნენ თხრილებს უაღრესად დაბინძურებულ 
ნიადაგში. 
 
Shell-მა გამოაცხადა , რომ გაამკაცრებს შეზღუდვებს რუსული ნავთობის შესყიდვაზე. კომპანია აღარ მიიღებს 
რაფინირებულ პროდუქტებს რუსული შემცველობით, მათ შორის შერეულ საწვავს. გასულ თვეში მან უკვე 
გამოაცხადა გადაწყვეტილება რუსული ნედლი ნავთობის შესყიდვის ეტაპობრივი შეწყვეტის შესახებ და შეწყვიტა 
მონაწილეობა ყველა რუსულ ნახშირწყალბადებში ნავთობიდან ბუნებრივ აირამდე, მას შემდეგ რაც აჟიოტაჟი 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2654
https://www.reuters.com/world/europe/nato-says-ready-support-kyiv-war-against-russia-that-could-last-years-2022-04-28/
https://www.bundestag.de/#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjIva3cxNy1kZS1zZWxic3R2ZXJ0ZWlkaWd1bmctdWtyYWluZS04OTEyNzI=&mod=mod493054
https://www.politico.eu/article/germany-ukraine-support-wavers-on-defense-spending/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=c623854988-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_29_04_25&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-c623854988-189729529
https://www.osce.org/chairmanship/516933?fbclid=IwAR3BJ1iQ2McO8O4UrgLrhbmy7k4Q7OjxsQe-l08y-nbUNl7k29x7V_WfSrI
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/377459707725037
https://www.politico.eu/article/ukraine-first-war-crimes-charges-against-russia-over-bucha-killings/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=c623854988-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_29_04_25&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-c623854988-189729529
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-welcomes-back-33-soldiers-12-civilians-prisoner-exchange-with-russia-2022-04-28/
https://www.reuters.com/world/iaea-probing-ukraine-report-that-missile-flew-over-nuclear-power-plant-2022-04-28/
https://www.reuters.com/world/europe/radiation-safe-range-where-chornobyl-soil-was-dug-up-iaea-says-2022-04-28/
https://www.reuters.com/business/energy/shell-no-longer-accepts-refined-oil-blended-with-russian-products-2022-04-27/
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შეხვდა რუსული ნედლი ტვირთის ყიდვას მოსკოვის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ. 
 
წიაღისეული საწვავის ექსპორტი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო ძალების გაძლიერებისა და სასტიკი 
აგრესიის მთავარი ხელშემწყობია. ენერგეტიკისა და სუფთა ჰაერის კვლევის ცენტრმა შეადგინა რუსული 
წიაღისეული საწვავით მილსადენებით და საზღვაო ვაჭრობის დეტალური მონაცემთა ნაკრები, რათა გამოეჩინა, 
თუ როგორ უწყობს ხელს რუსეთის ნავთობის, გაზისა და ქვანახშირის შესყიდვები ომში. 
 
Საკვების უსაფრთხოება. დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მარცვლეულისა და საკვები პროდუქტების 
მოპარვა გრძელდება. რუსმა ოკუპანტებმა ზაპორიჟჟიის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოდან 61 ტონა ხორბალი 
ძალით წაიღეს. გამოძიება ამბობს, რომ რუსმა სამხედროებმა გაძარცვეს სოფლის მეურნეობის საწარმო ქალაქ 
კამიანკა-დნიპროვსკაში, ხოლო ადგილობრივ პერსონალს ემუქრებოდნენ.   
 
სანქციები. ევროკავშირის მეექვსე სანქციების პაკეტისთვის მზადება მიმდინარეობს. სანქციების შემდეგი რაუნდი, 
სავარაუდოდ, მოიცავს რუსული ნავთობის ეტაპობრივ ემბარგოს მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა 
ვლადიმერ პუტინმა დაიწყო გაზის მიწოდების შეწყვეტა პოლონეთსა და ბულგარეთში. სავარაუდოდ, გერმანია 
მზადაა განიხილოს რუსეთის უმსხვილესი ბანკის Sberbank-ის ჩართვა ევროკავშირის მომდევნო სანქციების 
პაკეტში, ამბობს Bloomberg . 
 
ბოლო გამოკითხვები. რუსულმა არასამთავრობო კვლევითმა ორგანიზაციამ "ლევადა-ცენტრმა" 21-27 აპრილს 
ჩაატარა რუსეთის ეროვნული გამოკითხვა რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით. 28 აპრილს გამოქვეყნებული 
გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ რუსეთში „სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაზე“ ყურადღება მცირდება. 
უკრაინაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების მოქმედებების მხარდაჭერა კვლავ მაღალია: რუსების 74% მხარს 
უჭერს რუსეთის შეიარაღებული ძალების მოქმედებებს . თუმცა მარტთან შედარებით ოდნავ შემცირდა. 
რესპონდენტთა უმეტესობა უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობის განადგურებასა და სიკვდილში ადანაშაულებს 
ევროკავშირისა და ნატოს ქვეყნებს (57%) და უკრაინის მთავრობას (17%). გამოკითხულთა 73% ასევე მიიჩნევს, რომ 
„სპეციალური სამხედრო ოპერაცია“ რუსეთის გამარჯვებით დასრულდება. 
 
კულტურა. რუსმა ოკუპანტებმა დონეცკში არალეგალურად შემოიტანეს 2000-ზე მეტი უნიკალური ექსპონატი 
მარიუპოლის მუზეუმებიდან, იუწყება ქალაქის საკრებულო. მათ შორის არის კუინჯისა და აივაზოვსკის 
ორიგინალური ნამუშევრები, უძველესი ხატები და უნიკალური ხელნაწერი თორის გრაგნილი. ზაპორიჟჟიის 
რეგიონალური სამხედრო ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ რუსმა ოკუპანტებმა წაართვეს მელიტოპოლის 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, რომელშიც განთავსებული იყო ძვ.წ. IV საუკუნის სკვითური ოქრო. 
 
აზრი. ვენეციის ბიენალე გაჩაღდა, კანის ფესტივალი კი ახლოვდება. თუმცა სცენაზე დისკუსია რუსი არტისტების 
ყოფნაზე დგას. შეიძლება ხელოვნება დარჩეს აპოლიტიკური? ან პირიქით: არის ხელოვნება პოლიტიკური 
პროპაგანდის ინსტრუმენტი. წაიკითხეთ მოსაზრება „ხელოვნება პოლიტიკის მიღმა ან 5 ფაქტი რუსეთის შესახებ 
“ ოლგა ბირზულის, კინოკურატორისა და კულტურის მენეჯერის, Docudays UA-ს ყოფილი პროგრამისტის, 
უკრაინის ინსტიტუტის კინოს ყოფილი ხელმძღვანელის. 
 
კითხვის კუთხე. 

● რა არის პუტინის შემდეგი ნაბიჯი? შეხედე სირიას | პოლიტიკა 
● უკრაინის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ რეკონსტრუქციის დაგეგმვა ახლავე უნდა დაიწყოს | 

Ეკონომისტი 
● The People of the Come Back Alive Foundation | რეპორტიორები.მედია 
● ომი უკრაინაში არის კოლონიური ომი ტიმოთი სნაიდერის მიერ | ნიუ-იორკერი  

 
სტატისტიკა. 

● უკრაინელების 25% დაბრუნდა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ Forbes. ანგარიშში 
წარმოდგენილია სავარაუდო გაანგარიშება გაეროს, სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობების, ასევე მობილური 
ოპერატორის Vodafone-ის მიერ მოწოდებულ მონაცემებზე დაყრდნობით. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 29 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 23 
000, ტანკები - 986, APV ‒ 2418, საარტილერიო სისტემები - 435, MLRS - 151. საზენიტო საბრძოლო სისტემა 
– 73, ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 189, შვეულმფრენი – 155, რბილობიანი მანქანები – 1695, 
ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 8, საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის 
უპილოტო საფრენი აპარატი – 229, სპეცტექნიკა – 31, მობილური SRBM სისტემა – 4. ასევე, მიჰყევით 
რუსული დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს . 

 

https://energyandcleanair.org/publication/russian-fossil-exports-first-two-months/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/28/7342714/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/28/7342714/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-28/germany-closer-to-backing-eu-push-to-sanction-russia-s-sberbank
https://www.levada.ru/2022/04/28/konflikt-s-ukrainoj-i-otvetstvennost-za-gibel-mirnyh-zhitelej/?fbclid=IwAR15OWB7PvnXkO7To2Lee0MpL_m1jbVN_OWX_nNYPvp7eVhZ4PX_WnYSHdY
https://sharethetruths.org/2022/04/29/art-beyond-the-politics-or-5-facts-about-russia/
https://sharethetruths.org/2022/04/29/art-beyond-the-politics-or-5-facts-about-russia/
https://docudays.ua/
https://www.politico.com/news/magazine/2022/04/27/russia-putin-next-move-syria-00028041
https://www.economist.com/by-invitation/ukraines-prime-minister-says-reconstruction-planning-must-start-now/21808965?utm_campaign=later-linkinbio-theeconomist&utm_content=later-26427600&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio
https://www.economist.com/by-invitation/ukraines-prime-minister-says-reconstruction-planning-must-start-now/21808965?utm_campaign=later-linkinbio-theeconomist&utm_content=later-26427600&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio
https://comebackalive.reporters.media/
https://www.newyorker.com/news/essay/the-war-in-ukraine-is-a-colonial-war?fbclid=IwAR0xxWrdiEDFdUkc0dx2SDwAUrWJdGgBeYznmRIQvBJqSkDVk58D9sf8vBw
https://forbes.ua/inside/vse-ne-tak-yak-kazhe-oon-forbes-otsiniv-realnu-kilkist-ukrainskikh-bizhentsiv-i-v-yakikh-krainakh-voni-zaraz-28042022-5719
https://forbes.ua/inside/vse-ne-tak-yak-kazhe-oon-forbes-otsiniv-realnu-kilkist-ukrainskikh-bizhentsiv-i-v-yakikh-krainakh-voni-zaraz-28042022-5719
https://minusrus.com/en
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ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 
● ჰუმანიტარული დახმარების ვებგვერდი (help.gov.ua) 
● მხარი დაუჭირეთ კიევში დაფუძნებულ თონეს " კარგი პური კარგი ხალხისთვის ", რომელიც ასაქმებს 

გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და პურს უზრუნველყოფს ქალაქში 
დარჩენილ კიევის მოქალაქეებს. 

● მხარი დაუჭირეთ თქვენს გვერდით ჰუმანიტარულ ცენტრს . 
● გაუზიარეთ ეს უახლესი ინფორმაცია უკრაინაში ვითარების შესახებ, ან სოციალურ მედიაში, 

ადგილობრივ მედიას ან ამ მოკლე განახლების გარშემო გავრცელებით. 
● გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitt er- 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://help.gov.ua/
https://eng.goodbread.com.ua/
https://eu-ua.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

