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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 70 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 

ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. სამშაბათს საღამოს რვა რეგიონი რუსული რაკეტების იერიშის ქვეშ მოექცა. 
რუსულმა ძალებმა კასპიის ზღვიდან 18 რაკეტა გაუშვეს. აფეთქებები დაფიქსირდა ვინიცის, ლვოვის, 
დნეპროპეტროვსკის, კიროვოგრადის და ტრანსკარპათიის რეგიონებში. რუსეთის სარაკეტო დარტყმებმა 
დააზიანა ექვსი რკინიგზის სადგური ცენტრალურ და დასავლეთ უკრაინაში, - თქვა ოლექსანდრ კამიშინმა, 
უკრზალიზნიცის ხელმძღვანელმა. რკინიგზის ქვესადგურების დაბომბვის გამო, უკრზალიზნიცის რიგი 
მატარებლები 9 საათამდე დაგვიანებით მოძრაობდნენ. ორმა რაკეტამ დნირპოპეტროვსკში სარკინიგზო 
ინფრასტრუქტურა დააზიანა. ლვოვში მომხდარმა აფეთქებებმა, რომელიც დაადასტურა ქალაქის მერმა ანდრეი 
სადოვიმ, დააზიანა ორი ელექტრო ქვესადგური, რის გამოც ქალაქის ნაწილებში ელექტროენერგია და 
წყალმომარაგება შეწყდა. პირველად რაკეტა დაარტყა ტრანსკარპათიის რეგიონს , რითაც დააზიანა რკინიგზის 
ობიექტი მთიან რაიონში. რუსულმა რაკეტებმა დაარტყეს სამიზნე კიროვოგრადის რეგიონის დოლინას თემში. 
ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, არიან დაღუპულები და დაშავებულები. არზიზში, ოდესის რეგიონში, 
რაკეტამ ინფრასტრუქტურის ობიექტი დააზიანა.  
 
რუსეთმა საარტილერიო დარტყმა განახორციელა ზაპორიჟჟიის რაიონის სოფელ ზალიზნიჩნეზე . დაზიანდა 12 
სახლი, დაინგრა სკოლა. ორიხივში რუსეთის საარტილერიო თავდასხმის შედეგად 7 კერძო სახლი ნაწილობრივ 
დაზიანდა და შენობები დაინგრა. ძლიერ დაზიანდა 6 ბინა მაღალსართულიან კორპუსებში. საზღვრისპირა 
შეტევები გრძელდება - რუსეთმა ნაღმტყორცნებიდან ცეცხლი გახსნა სუმის რეგიონის ჰლუხივის თემის 
ტერიტორიაზე . სამი სოფელი დღის განმავლობაში თავდასხმის ქვეშ მოექცა. ღამით რუსულმა ძალებმა 
სასაზღვრო ხაზის მიმდებარედ ერთ-ერთი სკოლა და სახლი დაარტყეს. 
 
დონეცკის ოლქის ავდიივკას კოქსის ქარხნის რუსული ძალების მიერ დაბომბვის შედეგად სულ მცირე 10 ადამიანი 
დაიღუპა და 15 დაშავდა. დონეცკის რეგიონალური სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსის თქმით, მუშებმა 
ახლახან დაასრულეს ცვლა და ავტობუსის გაჩერებაზე ელოდნენ სახლში წასვლას. დღეს დილით ავდიივკას 
კოქსის ქარხანას კვლავ ცეცხლი გაუხსნეს, ამჯერად ნაღმტყორცნებიდან. დაზიანებულია ერთი შენობა, 
დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ამ დროისთვის არ ვრცელდება. ასევე, ღამის სროლის შედეგად ავდიივკაში 
სახლი და სკოლა დაზიანდა. 
 
მარიუპოლი . იმავდროულად, აზოვის ბატალიონის უფროსის მოადგილემ, სვიატოსლავ პალამარმა განაცხადა, 
რომ რუსეთის ჯარებმა აქტიურად დაიწყეს სახმელეთო შეტევა აზოვსტალზე ქარხნის კონტროლის აღების 
მიზნით. თავდასხმამდე რუსულმა ავიაციამ დაბომბა ქარხანა. 
 
ოკუპირებული ქალაქები . რუსმა დამპყრობლებმა შეიპყრეს ხერსონის ოლქის ჭორნობაივკის უფროსი და 
უფროსის მოადგილე. კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა სოფელ ზაგრადივკადაში ხერსონის რაიონში 
რუსული ძალების დაბომბვის დროს. გარდა ამისა, მტრის მიერ ვისოკოპოლსკის თემის განთავისუფლებული 
ნაწილის დაბომბვის დროს, ერთ-ერთი ჭურვი მოხვდა საცხოვრებელ კორპუსს. მძიმედ დაშავდა ქალი და მისი 
ხუთი წლის ქალიშვილი. 
 
საგარეო პოლიტიკა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი სამშაბათს უკრაინის პარლამენტში 
სიტყვით გამოვიდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა ახალი იარაღისა და დაცვის საშუალებების 
მიწოდება 3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად და ასევე თქვა, რომ "ჩვენ ერთობლივად ჩავვარდით" - დროულად 
დაუწესებელ სანქციებზე კომენტარი გააკეთა. 
 
ფრიდრიხ მერცი, ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის ლიდერი, გერმანიის მთავარი ოპოზიციური ჯგუფი, 
გაემგზავრა კიევსა და ირპინში. ვიზიტის ფარგლებში, ის შეხვდა პრეზიდენტ ზელენსკის და დაარწმუნა, რომ 
კანცლერ შოლცს შეატყობინებს შექმნილი ვითარების შესახებ. 
 
ავსტრია დაუჭერს მხარს ნავთობის ემბარგოს, თუკი ევროკომისია და წევრი ქვეყნები ამას გადაწყვეტენ - Austria 
Presse Agentur ენერგეტიკის მინისტრზე მითითებით. 
 
Ადამიანის უფლებები. მარიუპოლიდან ზაპორიჟჟიაში 156 ადამიანი ჩავიდა. ალყაში მოქცეული ფოლადის 
ქარხანა აზოვსტალიდან 101 ადამიანი იქნა ევაკუირებული. ადამიანების უმეტესობა ქარხანაში ცხოვრობდა 
თითქმის 2 თვის განმავლობაში , დღის სინათლეზე რეგულარული წვდომის გარეშე. მარიუპოლიდან 

https://www.reuters.com/world/ukraine-will-win-uk-pm-johnson-tells-ukrainian-parliament-2022-05-03/
https://www.reuters.com/world/ukraine-will-win-uk-pm-johnson-tells-ukrainian-parliament-2022-05-03/
https://www.reuters.com/world/europe/this-is-our-fight-german-opposition-leader-says-ukraine-visit-2022-05-03/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/03/mariupol-ukraine-evacuees-dramatic-rescue-horrors/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=wp_main
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გამოსვლისას ყველა ევაკუირებულს უნდა გაეტარებინა დეტალური შემოწმება რუსეთის ფილტრაციის ბანაკებში. 
მორიგი ევაკუაციის ტალღა იგეგმება 4 მაისს. 
 
უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ირინა ვენედიქტოვამ სამშაბათს დაადანაშაულა რუსეთი გაუპატიურების, 
როგორც ომის ტაქტიკის გამოყენებაში და უწოდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, როგორც "21-ე 
საუკუნის მთავარი ომის დამნაშავე". ამჟამად უკრაინა საერთაშორისო პროკურორების ჯგუფთან ერთად აგროვებს 
მტკიცებულებებს რუსეთის მიერ უკრაინაში ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების შესახებ. გენერალური 
პროკურორი ასევე აცნობეს ირპინში გამოძიების პირველი ეტაპის დასრულების შესახებ. დაიკითხა 228 მოწმე, 
ძირითადად ადგილობრივები, რომლებმაც ვერ მოახერხეს ევაკუაცია და უშუალოდ შეესწრო დანაშაულს. 
 
სანქციები . _ ევროკომისია არის მოსალოდნელია, რომ 4 მაისს მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციები იქნება 
გამიზნული რუსული ნავთობის, ბანკებისა და ფიზიკური პირების მიმართ. როგორც ადრე გამოცხადდა, ნავთობის 
ეტაპობრივი გასხვისებაზე გამონაკლისი მოიცავს სპეციალურ ქმედებებს სლოვაკეთისა და უნგრეთისთვის, 
რომლებიც ამჟამად ყველაზე მეტად არიან დამოკიდებულნი რუსულ ნავთობზე. „ ჩვენ ვმუშაობთ სანქციების მე-6 
პაკეტზე, რომელიც მიზნად ისახავს უფრო მეტი ბანკის მოხსნას, დეზინფორმაციის ჩამონათვალს და ნავთობის 
იმპორტის დაძლევას “, - ამბობს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების 
პოლიტიკის საკითხებში ბორელი. 
 
ავსტრალია სანქციებს აწესებს დაახლოებით 110 პირს, მათ შორის რუსეთის პარლამენტის წევრებს და რუსეთის 
ხელმძღვანელობით მოძრაობის მაღალ წევრებს დონეცკსა და ლუგანსკში. სანქციების კიდევ ერთი რაუნდი 
მოიცავს მიზანმიმართულ ფინანსურ სანქციებს და მოგზაურობის აკრძალვას. 
 
Საკვების უსაფრთხოება. რუსეთის ჯარებმა დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 400 000 ტონა 
მარცვლეული ჩამოართვეს, განაცხადა უკრაინის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მინისტრის მოადგილემ 
ტარას ვისოცკიიმ. დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მთლიანობაში დაახლოებით 1,3 მილიონი ტონა 
მარცვლეული დარჩა. რუსეთის შეჭრამ დახურა უკრაინის პორტების უმეტესი ნაწილი და შეაჩერა გაშენება 
მსოფლიოში მარცვლეულისა და მცენარეული ზეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს მიმწოდებელში და ექნება 
გლობალური გავლენა. მაგალითად, უკრაინული ხორბლის დეფიციტი სომალის ინფლაციას 10%-მდე გაზრდის - 
იუწყება Bloomberg . 

 
დეზინფორმაცია . ჩამოვიდა რუსი პროპაგანდისტი ვლადიმერ სოლოვიოვი მარიუპოლში. ვიზიტის ფარგლებში 
ის დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელს დენის პუშილინს შეხვდა. ვიზიტის დეტალები დღეს 
გახდება ცნობილი. ვიზიტის შემდეგ კრემლის პროპაგანდისტულმა ხმამ, დიმიტრი კისელიოვმა, გამოხატა 
თავისი აზრი რაღაც მომენტში მარიუპოლში წასვლის მზადყოფნაც . იმავდროულად, კისელიოვმა ისაუბრა 
ჰიპოთეტურ ბირთვულ თავდასხმაზე „ბრიტანეთის კუნძულებზე“, რაც გამოიწვევს ირლანდიისა და ბრიტანეთის 
განადგურებას. ვიზუალური სიმულაცია წარმოდგენილი იყო ბრიტანეთის მხარდაჭერის შესახებ უკრაინის 
რუსეთის წინააღმდეგ თავდაცვის მიმართ. 
 
კულტურა. გასულ კვირას გამოვაქვეყნეთ მოსაზრება ოლგა ბირზულის, ხელოვნების კურატორი, რუსული 
ხელოვნებისა და პოლიტიკის თანაარსებობაზე. ამ კვირაში ჩვენ ვაზიარებთ მოკლე ბროშურას " 5 ფაქტი რუსული 
კულტურის შესახებ " ძირითადი მითებით რუსული კულტურის შესახებ, სტატიის აზრზე დაყრდნობით. 
 
კითხვის კუთხე. 

● გაკვეთილები რუსეთის მიერ უკრაინული სოფლის - ატლანტის ოკუპაციისგან 
● გაწყვეტილი კავშირებისა და ოჯახების ფონზე, ყირიმის შეხედულებები რუსეთის მიმართ იცვლება - 

POLITICO 
● უკრაინა „უაღრესად მომზადებული“ ევროკავშირის ტენდერში შემდეგი ნაბიჯებისთვის, ამბობს ვიცე-

პრემიერი - EURACTIV.com 
 
სტატისტიკა. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 4 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 24 500, 
ტანკები ‒ 1077, APV ‒ 2610, საარტილერიო სისტემები - 491, MLRS - 161. საზენიტო საბრძოლო სისტემები 
– 81, ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 194, შვეულმფრენები – 155, რბილი მანქანები და საწვავის 
ტანკერები – 1867, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 10, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის 

https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-prosecutor-says-russia-uses-rape-war-tactic-calls-putin-war-criminal-2022-05-03/
http://t.me/pgo_gov_ua%20/3959
http://t.me/pgo_gov_ua%20/3959
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1521490927663173638?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.canberratimes.com.au/story/7723713/australia-adds-further-russian-sanctions/?cs=14231&fbclid=IwAR2shkgWEik9YfrF7yVT9QCTzVlKfwWr7a5p0zxF3R0TasxS0GDMTdObyAs
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/4/7343864/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-04/shortage-of-ukraine-wheat-set-to-push-somalia-inflation-past-10
https://www.osnmedia.ru/politika/zhurnalist-solovev-pribyl-v-mariupol/
https://www.osnmedia.ru/politika/zhurnalist-solovev-pribyl-v-mariupol/
https://www.osnmedia.ru/tag/dnr/
https://www.osnmedia.ru/politika/kiselev-vsled-za-solovevym-zahotel-posetit-mariupol/
https://www.osnmedia.ru/politika/kiselev-vsled-za-solovevym-zahotel-posetit-mariupol/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/03/russia-ireland-nuclear-weapons-video-ukraine/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/03/russia-ireland-nuclear-weapons-video-ukraine/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
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://trixtero.files.wordpress.com/2022/05/en_5-facts-about-russian-culture..pdf
https://trixtero.files.wordpress.com/2022/05/en_5-facts-about-russian-culture..pdf
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/putin-war-propaganda-russian-support/629714/
https://www.politico.eu/article/amid-broken-ties-and-families-crimean-views-toward-russia-start-to-shift/amp/?fbclid=IwAR0ze2nIxqFOqL4Fjh-0h38l7hq12-cPoQmTobCT7hHGVONOPpdBhRW25hw
https://www.politico.eu/article/amid-broken-ties-and-families-crimean-views-toward-russia-start-to-shift/amp/?fbclid=IwAR0ze2nIxqFOqL4Fjh-0h38l7hq12-cPoQmTobCT7hHGVONOPpdBhRW25hw
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/interview/ukraine-highly-prepared-for-next-steps-in-eu-bid-deputy-pm-says/?utm_content=1651498500&utm_medium=EURACTIV&utm_source=twitter
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/interview/ukraine-highly-prepared-for-next-steps-in-eu-bid-deputy-pm-says/?utm_content=1651498500&utm_medium=EURACTIV&utm_source=twitter
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უპილოტო საფრენი აპარატი – 303, სპეცტექნიკა – 38, საკრუიზო რაკეტები – 87. ასევე, მიჰყევით რუსული 
დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარდაჭერა სამედიცინო ბატალიონი "ჰოსპიტალერები ". 2014 წლიდან ცხელ წერტილებში მომუშავე 
პარამედიკთა მოხალისე ორგანიზაცია. 

● 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://minusrus.com/en
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2CDnnwhRQgj0Mp5zDtkRMSSK_YzYJxqzqKiypcEGght_3eXAei-KxtIkQ
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2CDnnwhRQgj0Mp5zDtkRMSSK_YzYJxqzqKiypcEGght_3eXAei-KxtIkQ
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

