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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 66 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. რუსეთის ჯარებმა MLRS Uragan-ით ცეცხლი გაუხსნეს დნეპროპეტროვსკის 
ოლქის დასახლებებს. ხარკოვი ჯარებმა დაბომბეს ქალაქი 16-ჯერ, მათ შორის ორჯერ MLRS BM-21 და 
BM-27-დან. დღის განმავლობაში ოკუპანტებმა განაგრძეს ხარკოვის, ბოჰოდუხივის, იზიუმის და 
ლოზივის რაიონების დასახლებების დაბომბვა. შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაშავდა. 

რუსულმა ვერტმფრენმა დაბომბა სუმის რეგიონი 30 უმართავი რაკეტით. რუსეთის შეტევა ლუგანსკის 
რეგიონში ფოკუსირებულია რუბიჟნესა და პოპასნას დატყვევებაზე. დაზიანდა ორი სკოლა და 20 
საცხოვრებელი სახლი. ქალაქებიდან გასვლისას ორი საევაკუაციო ავტობუსი დაიბომბა. ხერსონის 
რაიონში ბრძოლები მთელ ტერიტორიაზე გრძელდება. აფეთქებებმა ბევრი სახლი დააზიანა და 
დაშავდა. დონეცკის რეგიონი თავდასხმის ქვეშაა ფრონტის მთელს ხაზზე საჰაერო და სარაკეტო 
დარტყმებისა და არტილერიისგან. რუსების წარუმატებელი გარღვევის მცდელობები დაფიქსირდა 
მარინკაში, კრასნოჰორივკაში, ნოვომიხაილივკაში. მარიუპოლში ვითარება კვლავ კრიტიკულია - 
შეიტყვეთ აზოვსტალში ცხოვრების შესახებ ვიდეოში . მიკოლაივის, სნიჰურივკას, ზელენოდოლსკის და 
კრივი რიჰის მოსაზღვრე სოფლებში ვითარება კვლავ კრიტიკულია. 
 
ოკუპირებული ქალაქები . ხერსონის ოლქში თვითგამოცხადებულმა ძალებმა ადგილობრივ 
მოსახლეობას პენსიების რუბლით გადახდა დაიწყეს. ფსევდორეფერენდუმთან დაკავშირებით 
რიტორიკის ცვლილება შეიცვალა. ახლა ხერსონის რეგიონალური სამხედრო ადმინისტრაციის 
თვითგამოცხადებული ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ისინი არ აპირებენ რეფერენდუმის ჩატარებას, 
რადგან ეს ყველაფერი კიევმა მოამზადა. 
 
რადიო თავისუფლების პროექტ „სქემების“ უკრაინელი ჟურნალისტების თქმით, რუსული ძალები 
გეგმავენ შექმნან კვაზიფორმაცია სახელწოდებით „ იუჟნაია რუს“ („სამხრეთ რუსეთი“) რუსეთის არმიის 
მიერ ოკუპირებულ უკრაინის ტერიტორიებზე. გადაღებულ დოკუმენტში, სახელწოდებით "იუჟნორუსკის 
სახალხო საბჭოს მანიფესტი" ნათქვამია, რომ ე.წ. "იუჟნაია რუს" არის "კიევან-ნოვგოროდ რუსეთისა და 
ზაპოროჟის სიჩის, ე.წ. "ეკატერინე დიდის ახალი რუსეთის" და ე.წ. სსრკ. დოკუმენტის მეტამონაცემებით 
დადგინდა, რომ მსგავსი სცენარის შემუშავებაში ჩართულია მმართველი პარტიის „ერთიანი რუსეთის“ 
ხელმძღვანელობა. 
 
საგარეო პოლიტიკა. რუსეთისა და უკრაინის ორივე პრეზიდენტმა მიიღო ინდონეზიის მოწვევა 
ნოემბერში G20-ის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. შეერთებულმა შტატებმა ამჟამად გამოხატა 
თავისი წინააღმდეგობა პუტინის სამიტში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ამიტომ ამჟამად 
განიხილავს, თუ როგორ შეუერთდეს შეხვედრას. .ნორვეგიამ უნდა დახუროს თავისი საზღვრები და 
პორტები რუსული სატვირთო მანქანებისთვის და გემებისთვის, შეუერთდება ევროკავშირის სანქციებს, 
რომლებიც დაწესებულია უკრაინაში ომის გამო. გერმანიის ვიცე-კანცლერის და ეკონომიკის მინისტრის 
რობერტ ჰაბეკის განცხადებით, გერმანია არ დაბლოკავს ევროკავშირის ემბარგოს რუსეთიდან 
ნავთობზე. 
 
Ადამიანის უფლებები. უკრაინელი პროკურორები ასევე იდენტიფიცირებენ რუსეთის ოკუპაციის 
შემდეგ განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე სამხედრო დანაშაულებისა და მშვიდობიანი 
მოსახლეობის წამების შემთხვევებს. უკრაინის ომბუდსმენის თქმით , კიევის რეგიონის 1187 
მშვიდობიანი მოქალაქის ცხედარი, რომლებიც რუსული არმიის ხელში დაიღუპნენ, უკვე 
იდენტიფიცირებულია სამართალდამცავი ორგანოების მიერ . მათგან 412 ბუჩას წამებული და 
მოკლული მაცხოვრებლების გვამებია. დღის განმავლობაში კიევის რეგიონში 26 ცხედარი იპოვეს. 
სამუშაოები ნანგრევების დემონტაჟსა და დაღუპულთა ძებნაზე გრძელდება. 200-ზე მეტი ადამიანი 
კვლავ დაკარგულად ითვლება. სუმის რეგიონის ტროსტიანეცში გამომძიებლებმა დააფიქსირეს რუსი 
სამხედროების მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის წამების დაახლოებით 20 შემთხვევა. 
 
ჯანმრთელობის დაცვა. პარასკევს Reuters- ის ცნობით, უკრაინამ ოფიციალური მიმართვა გაუგზავნა 
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონალურ ხელმძღვანელს და მოითხოვა სასწრაფო 

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342867/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342867/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342945/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342945/
http://t.me/luhanskaVTSA%20/2122
http://t.me/luhanskaVTSA%20/2122
https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/europe/mariupol-steel-plant-video.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/28/7342741/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-29/indonesia-invites-ukraine-russia-presidents-to-g-20-summit
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-29-22/h_502968060f59e97ecfa2e450d8985995
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-28/ukraine-latest-biden-to-speak-on-ukraine-unilever-s-warning
https://t.me/denisovaombudsman/5595
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-seeks-urgent-who-meeting-impact-invasion-health-2022-04-29/
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შეხვედრის ჩატარება ჯანდაცვისა და ჯანდაცვაზე რუსეთის შემოჭრის გავლენის შესახებ . წერილს ხელს 
აწერს სააგენტოს ევროპის რეგიონის 38 სხვა წევრი, მათ შორის საფრანგეთი, გერმანია და დიდი 
ბრიტანეთი. მანამდე ჯანმო-მ დააფიქსირა დაახლოებით 177 თავდასხმა უკრაინაში ჯანდაცვის 
დაწესებულებებზე და ინფრასტრუქტურაზე, რის შედეგადაც 73 დაიღუპა უკრაინაში რუსეთის ომის 
დაწყებიდან. 
 
ეკლესია „პოლიტიკის მიღმა“. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის დაზვერვამ რუსეთის 
მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირების სია გამოაქვეყნა, რომლებიც რუსეთის 
პროპაგანდისტული არმიის ჯარისკაცები არიან. სიაში დაახლოებით 245 სასულიერო პირია. რუსეთის 
მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირები ამართლებენ რუსეთის აგრესიას, უკრაინელი 
ხალხის გენოციდს და მოუწოდებენ მრევლს, შეუერთდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების რიგებს. მათ 
მიიღეს მკაფიო ინსტრუქციები, რათა აგიტაცია გაუწიონ ახალგაზრდა რუსების მშობლებსა და 
ნათესავებს, რათა წაახალისონ ისინი სამხედრო სამსახურზე ხელშეკრულების გაფორმებისთვის. 
 
ბოლო გამოკითხვები. სარეიტინგო ჯგუფმა წარმოადგინა ბოლო მეცხრე ეროვნული გამოკითხვის 
შედეგები: საერთაშორისო პარტნიორობის შეფასება. გამოკითხულთა 80%-ს მიაჩნია, რომ უკრაინაში 
ყველაფერი სწორი მიმართულებით მიდის. მხოლოდ 10% არ ეთანხმება ამ შეფასებას, ხოლო მეორე 10% 
ვერ აფასებს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში უკრაინელების დამოკიდებულება პოლონეთის, დიდი 
ბრიტანეთის, შეერთებული შტატების, თურქეთის, ლიტვისა და საფრანგეთის ლიდერების მიმართ 
საგრძნობლად გაუმჯობესდა. გამოკითხულთა 92% პოლონეთის პრეზიდენტ დუდას დადებითად 
უყურებს, 87%, ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრ ჯონსონს 86%, აშშ-ს პრეზიდენტ ბაიდენს 76%, თურქეთის 
პრეზიდენტ ერდოღანს 75%, ლიტვის პრეზიდენტ ნაუსედას და 75%. საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონს. 
66%-ს ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება 
აქვს. 
 
კითხვის კუთხე. 

● ზელენსკიმ მსოფლიოს მიანიჭა ებრაელი გმირი - ატლანტიკური - " როდესაც უკრაინის პრეზიდენტი 
ატყვევებს მსოფლიოს თავისი სიმამაცით, ის გვთავაზობს შეხსენებას აღმოსავლეთ და 
ცენტრალური ევროპის ებრაელების მიერ მუდმივი აუტსაიდერების სტატუსის დაძლევაში". 

● რუსული ომის დანაშაულების კვალზე - The New York Times (nytimes.com) - " ლუდმილა დენისოვა, 
უკრაინის ადამიანის უფლებათა უმაღლესი თანამდებობის პირი, გადაწყვეტილია გამოასწოროს 
ისტორიული შეცდომები და დარწმუნდეს, რომ რუსები პასუხს აგებენ". 

● უკრაინის ციფრული ბრძოლა რუსეთთან არ მიდის ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო | WIRED - 
ზოგი ამბობს, რომ საკამათოა ის, რასაც აკეთებს უკრაინის IT არმია, სხვები - ეს არის ომის 
წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური მიდგომა. წაიკითხეთ მეტი კიბერ 
ფლანგზე სტატიაში. 

შაბათ-კვირის პოდკასტი . უკრაინელი დიპლომატი რუსული აგრესიის მომავლის შესახებ | ნიუ-
იორკერი . სერგი კისლიცა, უკრაინის მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში, არის უკრაინის გადამწყვეტი 
ხმა გაეროში. მისი ყოველი გამოსვლა შეიძლება ცალ-ცალკე ციტირდეს. მისი ტვიტერი სავსეა ირონიით 
რუსეთის მისამართით. მოუსმინეთ მის ბოლო ინტერვიუს The New Yorker-ისთვის. 
 
სტატისტიკა. 

● უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის ორი თვის განმავლობაში, 
სამართალდამცავმა ორგანოებმა მიიღეს 7000-ზე მეტი შეტყობინება გაუჩინარების შესახებ. შსს-
ში აცხადებენ, რომ მათგან დაახლოებით ნახევარი გაჩხრიკეს. 

● 2,829 დაიღუპა, მათ შორის 205 ბავშვი და 3,180 დაშავდა, მათ შორის 303 ბავშვი, გაეროს უახლესი 
განახლების თანახმად, უკრაინაზე რუსეთის შეიარაღებული თავდასხმის კონტექსტში 
მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლის შესახებ. ძირითადად გამოწვეულია დაბომბვითა და 
საჰაერო თავდასხმებით. რეალური ზარალი გაცილებით მაღალია. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების 
საერთო სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 30 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - 
დაახლოებით 23 200, ტანკები ‒ 1008, APV ‒ 2445, საარტილერიო სისტემები - 436, MLRS - 151, 
საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 77, ფიქსირებული ფრთიანი თვითმფრინავი – 190, 

https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/devyatyy_obschenacionalnyy_opros_ocenki_mezhdunarodnogo_partnerstva_26_aprelya_2022.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/02/zelensky-ukraine-president-jewish-hero/622945/?utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2E7-RqesEmZ6DGGzxm1JlCSp6hdiEMqINHQaVtnXpn6hjkjWe74j06oE4
https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/02/zelensky-ukraine-president-jewish-hero/622945/?utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2E7-RqesEmZ6DGGzxm1JlCSp6hdiEMqINHQaVtnXpn6hjkjWe74j06oE4
https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/europe/on-the-trail-of-russian-war-crimes.html?searchResultPosition=1
https://www.wired.com/story/ukraine-russia-digital-battle/
https://www.newyorker.com/podcast/the-new-yorker-radio-hour/a-ukrainian-diplomat-on-the-future-of-russian-aggression
https://www.newyorker.com/podcast/the-new-yorker-radio-hour/a-ukrainian-diplomat-on-the-future-of-russian-aggression
https://ukraine.un.org/index.php/en/179405-ukraine-civilian-casualties-27-april-2022


 

 

 
 

30.04.2022, 10:00 ს ა ა თი . 

 

3 

შვეულმფრენი – 155, რბილობია – 1701, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 8, საწვავის 
ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 232, სპეცტექნიკა 
– 32, მობილური SRBM სისტემა – 4. ასევე, მიჰყევით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიულ 
მრიცხველს . 

 
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 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! 
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