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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 71 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. სარაკეტო შეტევები გრძელდება უკრაინის მასშტაბით არასამხედრო ობიექტებზე , 
განსაკუთრებით სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაზე. გუშინ რაკეტამ პირდაპირ დნეპროს ცენტრს დაარტყა, მეორე კი ქალაქის 
სარკინიგზო ობიექტს. კიროვოგრადის რაიონში რაკეტამ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს მიაღწია . ხარკოვში ღამით 
რამდენიმე შილინგი დაფიქსირდა ქალაქის გარეუბანში. დაბომბვები რეგიონის მასშტაბით გრძელდება - ყველაზე სასტიკი 
ბრძოლები იზიუმის გარშემოა, ასევე 11 წლის ბიჭი დაიჭრა ლოზივის რაიონში, ასევე ერთი ადამიანი დაიღუპა ბალაქლიას 
რაიონში. ლუგანსკის რეგიონში შვიდი ძლიერი საარტილერიო ჭურვი დაფიქსირდა სევეროდონეცკში, კიდევ შვიდი - პოპასნა 
და ჰირსკა გაერთიანებული თემები, ოთხი - ლისიჩანსკში. დონეცკის რაიონში რუსულმა ძალებმა გაამძაფრეს დაბომბვის 
ინტენსივობა - ავდიივკას ცენტრი ავია რაკეტებით, სადაც დაზიანდა 15 სახლი და 2 ბენზინგასამართი სადგურის შენობა. 
კრამატორსკში დილის საჰაერო სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაზიანდა 9 საცხოვრებელი კორპუსი და მე-2 საშუალო 
სკოლა, დაზიანდა ერთ-ერთი ქარხნის ტერიტორიაზე გაზსადენი და დაზიანდა სხვა შენობები. დაბომბვისას 25 მშვიდობიანი 
მოქალაქე დაშავდა. ხერსონის რაიონში ვითარება რეგიონში კვლავ დაძაბულია, რადგან რეგიონში აფეთქებები და დაბომბვა 
ხდება. ოკუპანტები აგრძელებენ ბრძოლას და ძარცვას ხერსონის რაიონში. სოფლებში წამლები, ფულადი სახსრები 
დეფიციტია, ფასები ორჯერ გაიზარდა. ამ სოფლებში უკრაინული საქონელი და პროდუქცია არ არის, ძირითადად რუსული 
საქონელია. 
 
ბოლო კვირები გვიჩვენებს რუსული სარაკეტო თავდასხმების ინტენსიფიკაციას საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პუნქტებზე, 
კერძოდ, სატრანსპორტო კვანძებსა და ელექტროსადგურებზე. ამის შესახებ Washington Post-ი პენტაგონზე დაყრდნობით 
წერს რომ ასეთი დარტყმები დასავლეთ უკრაინაში, როგორც ჩანს, მიზნად ისახავს რკინიგზის გათიშვას. მიუხედავად ამისა, 
აშშ-ის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ შეფერხების მიუხედავად სამხედრო დახმარება დანიშნულების ადგილზე 
აღწევს. 
 
უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება , რომ რუსული ძალები აძლიერებენ შეტევის სიჩქარეს ქვეყნის აღმოსავლეთით. 
იმავდროულად, ქვეყნის მასშტაბით საჰაერო დარტყმების რაოდენობა შესაბამისად მაღალია. თავდაცვის სამინისტროს 
სპიკერმა, ალექსანდრ მოტუზიანიკმა განაცხადა, რომ მხოლოდ სამშაბათს რუსეთმა 50-მდე საჰაერო დარტყმა 
განახორციელა. 
 
მარიუპოლში, რუსული ძალები უკვე მეორე დღეა, თავს დაესხნენ ფოლადის ქარხანას აზოვსტალს. უკრაინელი ოფიციალური 
პირები და ფოლადის ქარხანაში მებრძოლი სამხედროები ადასტურებენ ქარხანაზე რუსული ჯარების ბლოკადას და შეტევას. 
ამჟამად მიმდინარეობს მძიმე ბრძოლები, უკრაინელ სამხედროებთან ამ დროისთვის არანაირი კომუნიკაცია არ არის. 
ქარხანაში 200-მდე მშვიდობიანი მოქალაქეა დარჩენილი და ასობით დაჭრილი ჯარისკაცი. 
 
The Associated Press-ის გამოძიებამ აჩვენა, რომ მარტში მარიუპოლის დრამატულ თეატრზე საჰაერო თავდასხმის დროს 600 
ადამიანი დაიღუპა. ეს არის ყველაზე მომაკვდინებელი თავდასხმა სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ. მასალა 
ეყრდნობა დაბომბვას გადარჩენილი 23 მოქალაქის, მაშველებისა და დრამატულ თეატრში თავშესაფრის ნაცნობი 
ადამიანების ჩვენებებს. 
 
ბელორუსია. ბელორუსია იწყებს სწრაფი რეაგირების სამხედრო წვრთნებს თავისი შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის 
შესამოწმებლად „შესაძლო კრიზისებზე“ სწრაფი რეაგირებისთვის და საჰაერო და სახმელეთო საფრთხეების წინააღმდეგ. 
სამინისტრომ განაცხადა, რომ სასწავლო წვრთნები „არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნის ევროპულ საზოგადოებას მთლიანად 
ან კონკრეტულად მეზობელ ქვეყნებს“. უკრაინისა და ლიტვის საზღვრის მიმართულებით სამხედრო ტექნიკის მოძრაობა 
დაფიქსირდა. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს პროგნოზით , რუსეთმა შესაძლოა გამოიყენოს ბელორუსული 
სამხედრო წვრთნა უკრაინის ჩრდილოეთ ნაწილებში საფრთხის გასაზრდელად, რათა თავიდან აიცილოს უკრაინის 
ძალისხმევის კონცენტრაცია დონბასში. 
 
ბელორუსის ჰაჯუნ პროექტში ნათქვამია , რომ სულ მცირე 631 რაკეტა გაუშვეს ბელორუსიდან უკრაინაში . ანალიზი მოიცავს 
ვადებს, რომელიც აჩვენებს, რომ მარტის დასაწყისამდე ძალიან ცოტა გაშვება იყო. გაშვების პირველი პიკი დაფიქსირდა 9 
მარტს, როდესაც გაშვებული იქნა მინიმუმ 35 რაკეტა. ყველაზე დიდი დაბომბვა ბელორუსიიდან უკრაინის წინააღმდეგ მოხდა 
1 აპრილს. იმ დღეს რაკეტები ყოველ 10 წუთში ერთხელ ისროლებოდა, სულ მცირე 56 ქობინი. ეს ის დღეა, როცა რუსული 
ჯარები უკრაინიდან გამოდიოდნენ . 
 
Ადამიანის უფლებები. დაახლოებით 1 მილიონი უკრაინელი, რომელთაგან 182,000 ბავშვია, ამბობს უმაღლესი რადას 
ადამიანის უფლებათა კომისარი ლუდმილა დენისოვა. კიევის რეგიონში რუსული ძალების მიერ მოკლული კიდევ 20 
ადამიანის ცხედარი იდენტიფიცირებულია. საერთო ჯამში, რეგიონში უკვე ნაპოვნი და იდენტიფიცირებულია 1 235 
მსხვერპლი. მარიუპოლიდან, მანჰუშიდან, ბერდიანსკიდან, ტოკმაკიდან, ვასილივკადან ზაპორიჟჟიაში კიდევ 344 ადამიანის 
ევაკუაცია განხორციელდა. 
 
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტერეშთან 

https://www.reuters.com/world/europe/britain-says-russia-continues-hit-non-military-targets-ukraine-2022-05-04/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/04/russia-ukraine-rail-attacks/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/04/russia-ukraine-rail-attacks/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russia-is-trying-increase-tempo-eastern-offensive-2022-05-04/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russia-is-trying-increase-tempo-eastern-offensive-2022-05-04/
https://apnews.com/article/Russia-ukraine-war-mariupol-theater-c321a196fbd568899841b506afcac7a1
https://apnews.com/article/Russia-ukraine-war-mariupol-theater-c321a196fbd568899841b506afcac7a1
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/04/belarus-drills-russia-military-readiness-ukraine/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/04/belarus-drills-russia-military-readiness-ukraine/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1522082810718302210?s=20&t=9vOEN582CbPIKregKTpDXg
https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1521906677318041601?s=20&t=eBA7N6IX6BtEJaZdCELDxg
https://t.me/vereshchuk_iryna/1334
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სატელეფონო საუბარში მოითხოვა დარჩენილი მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია მარიუპოლში, აზოვსტალის 
ფოლადის ქარხნიდან . 
 
საგარეო საქმეები. 5 მაისს ვარშავაში გაიმართება დონორთა კონფერენცია უკრაინის მხარდასაჭერად შემდგომი 
ძალისხმევის კოორდინაციის მიზნით. პოლონეთისა და შვედეთის ინიცირებული ღონისძიებები გაიმართება უკრაინისთვის 
სახსრების მოსაზიდად. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი ამბობს , რომ კონფერენცია უნდა იყოს ამოსავალი 
წერტილი უკრაინის კეთილი ევროპული მარშალის გეგმისთვის. მანამდე ევროკავშირის ზოგიერთმა წევრმა ქვეყანამ და 
ქალაქმა გამოთქვა მზადყოფნა თავის თავზე აიღოს უკრაინული დასახლებების აღდგენა, მაგალითად, დანია აიღებს 
საზღვაო პორტს მიკოლაევს. 
 
32 დიპლომატიური მისია დაბრუნდა კიევში, მათ შორის შვედეთი და დანია. კანადის საელჩომ ასევე გამოაცხადა მზადყოფნა 
უკრაინაში უახლოეს პერიოდში დაბრუნდეს. 
 
სანქციები . ევროკომისიამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეექვსე პაკეტი წარადგინა. პაკეტი მიზნად ისახავს სანქციების 
სიის შევსებას უკრაინაში დანაშაულებებში ჩართული რუსი სამხედროებისა და ოფიციალური პირების, Sberbank-ისა და ორი 
სხვა დიდი ბანკის SWIFT-თან - მოსკოვის საკრედიტო ბანკისა და რუსეთის აგრარული ბანკის SWIFT-დან გათიშვას, სანქციებს 
3 ძირითადი რუსული სახელმწიფო მაუწყებლის მიმართ. ისინი ვეღარ შეძლებენ თავიანთი შინაარსის რაიმე ფორმით 
გავრცელებას ევროკავშირში, და ბოლოს, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი - რუსული ნავთობის ეტაპობრივი გაუქმება. 
სავარაუდოდ, სიაში რუსეთის პატრიარქი კირილიც არის , რადგან ევროკომისიამ აქტივების გაყინვა შესთავაზა. Reuters-ის 
წყაროს ინფორმაციით, ევროკავშირის აკრძალვა რუსულ ნავთობზე სანქციების ახალ პაკეტში 6 თვეში ამოქმედდება, 
ეტაპობრივი გაუქმების გარეშე, როგორც სპოტ ბაზარზე, ასევე არსებულ კონტრაქტებზე. თუმცა, უნგრეთი, სლოვაკეთი და 
ჩეხეთი გამოთქვამენ თავიანთ პროტესტს და მოითხოვენ ტრანზიციის გახანგრძლივებას ნავთობზე დამოკიდებულების გამო. 
უნგრეთსა და სლოვაკეთს ეძლევა წლიანი გარდამავალი პერიოდი, თუმცა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სანქცია 
უარყოფითად იმოქმედებს როგორც მის ქვეყანაზე, ასევე ცენტრალური ევროპის ქვეყნებზე. 
  
Საკვების უსაფრთხოება. უკრაინის ომბუდსმენი ლუდმილა დენისოვა იუწყება , რომ რუსული ძალები აარსებენ 
„კოლმეურნეობებს“ ლუგანსკის რეგიონის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და აიძულებენ ადგილობრივ ფერმერებს გადასცენ 
საკუთარი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა მათ საკუთრებაში. ფერმერების უარის შემთხვევაში რუსული ჯარები ფერმერთა 
სახლებს დაბომბავს. ზაპორიჟჟიის რაიონში, მელიტოპოლის რაიონში, ოკუპანტები მარცვლეულს ორჯერ დაბალ ფასად 
ყიდულობენ. ფერმერებს, რომლებიც უარს ამბობენ დამპყრობლებთან თანამშრომლობაზე, ფიზიკური ძალადობით და 
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მარცვლეულის ჩამორთმევით ემუქრებიან. ზაპოროჟიის ოლქის კამიანკა-დნიპროვსკაში 
ოკუპანტებმა 60 ტონაზე მეტი ხორბალი მოიპარეს და საწარმოს კუთვნილი სატვირთო მანქანებით გაიტანეს. 
 
ნაყარი გადამზიდავი "Matros Pozynich", რომელიც ეკუთვნის რუსეთის სანქცირებული გემთმშენებლობის კორპორაციის ძმურ 
კომპანიას, 2022 წლის აპრილში დატვირთა 27,000 ტონა მარცვლეული ქერჩის სრუტის საყრდენზე, შავ ზღვაში, აპრილის 
ბოლოს დატოვა ანკერა და თავდაპირველად გაემართა ალექსანდრიის ეგვიპტეში. უკრაინამ გააპროტესტა და სთხოვა 
ეგვიპტეს, არ მიეღო გემი და ტვირთი, რადგან გავრცელებული ინფორმაციით, მარცვლეულის მთელი პარტია ოკუპირებული 
უკრაინის ტერიტორიებიდან იქნა გადატანილი და ყირიმის გავლით გადაიტანეს. ეგვიპტე შეხვდა უკრაინის პროტესტს და 
უარყო ტვირთი და 3 მაისს გემის დანიშნულება ალექსანდრიის ნაცვლად ბეირუთში ლიბანში შეიცვალა. უკრაინა უკვე 
დაუკავშირდა ლიბანსა და სირიას და სთხოვა, მიჰყოლოდნენ ეგვიპტის მაგალითს. 5 მაისის დილის მდგომარეობით, 
"მატროს პოზინიჩი" მიცურავდა აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში კვიპროსსა და თურქეთს შორის, ბეირუთი, როგორც 
დანიშნულების პორტი და 6 მაისი. 
 
კულტურა. უკრაინის კულტურის მინისტრმა ონლაინ შეხვედრა გამართა ესპანეთის კულტურისა და სპორტის მინისტრთან, 
მიქელ ისეტასთან. მინისტრები შეთანხმდნენ რუსი დამპყრობლების მიერ განადგურებული უკრაინის კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნებისა და აღდგენის მხარდაჭერაზე, უკრაინელი დამოუკიდებელი გამომცემლების, 
მწერლებისა და მხატვრების მხარდაჭერაზე, რომლებიც დარჩნენ უკრაინაში, უკრაინის კულტურული ფონდისა და უკრაინის 
წიგნის ინსტიტუტის მეშვეობით. ასევე, ესპანეთი მზადაა მხარი დაუჭიროს უკრაინაში რუსეთის სამხედრო დანაშაულების 
ჩაწერას, შეგროვებას და გამოძიებას. 
 
შეუერთდით ონლაინ 4:3 უკრაინის კინოფესტივალს , რომელიც ორგანიზებულია Boiler Room's 4:3-ის მიერ KyivMusicFilm- თან 
თანამშრომლობით . ფესტივალი აერთიანებს თორმეტ ფილმს, რომლებიც სულისშემძვრელი და გაბედულია სხვადასხვა 
საგნების შესწავლისას. ანდერგრაუნდ რეივებიდან უკრაინაში 70-იან წლებში ცენზურირებული ფანკის მუსიკამდე. 
უნიკალური ხალხური მემკვიდრეობის გადახედვიდან საბჭოთა წარსულთან კავშირების გაწყვეტამდე . 
 
კითხვის კუთხე. 

● ''ქალებს ჰპირდებოდნენ, რომ ქმრის თავს გამოუგზავნიდნენ''. აზოვსტალიდან გამოქცეული ისტორიები | უკრაინის 
პრავდა 

● რა სჭირს უკრაინა-რუსეთის "მშვიდობის შენარჩუნების" ინიციატივებს | UACRISIS.ORG 
● თამაში Reversi: რატომ არიან უკრაინაში რუსულენოვანი (voxukraine.org) 

 

https://www.reuters.com/world/europe/eu-targets-russian-patriarch-kirill-new-round-proposed-sanctions-diplomat-2022-05-04/
https://en.interfax.com.ua/news/interview/829655.html
https://mediacenter.org.ua/32-diplomatic-missions-returned-to-kyiv-the-national-guard-of-ukraine-has-revised-the-scheme-of-protection-of-such-facilities/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-targets-russian-patriarch-kirill-new-round-proposed-sanctions-diplomat-2022-05-04/
https://www.ft.com/content/b859a4b0-65ed-49ff-ba6d-6bd9569d04ff?accessToken=--sanitized--&sharetype=gift%3Ftoken%3D--sanitized--&fbclid=IwAR1DfBVkjAdqw0wEsuCcu0InjGeEjD-PbRTu46XYio7Vck30JnRkLwqGAss
https://www.ft.com/content/b859a4b0-65ed-49ff-ba6d-6bd9569d04ff?accessToken=--sanitized--&sharetype=gift%3Ftoken%3D--sanitized--&fbclid=IwAR1DfBVkjAdqw0wEsuCcu0InjGeEjD-PbRTu46XYio7Vck30JnRkLwqGAss
https://t.me/denisovaombudsman/5736
https://myrotvorets.news/matros-pozynych-pshenytsia-z-okupovanoh/
https://www.facebook.com/100001728355058/posts/5200027933398100/?d=n
https://www.facebook.com/100001728355058/posts/5200027933398100/?d=n
https://fourthree.boilerroom.tv/session/43-ukraine-film-festival?utm_source=Boiler+Room+Mailing+List&utm_campaign=10491e3be2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_10_11_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_abeaac3048-10491e3be2-133619502&mc_cid=10491e3be2&mc_eid=a5cbcae6de
https://kyivmusicfilm.com/home
https://kyivmusicfilm.com/home
https://www.pravda.com.ua/eng/articles/2022/05/3/7343828/
https://www.pravda.com.ua/eng/articles/2022/05/3/7343828/
https://uacrisis.org/en/what-is-wrong-with-ukraine-russia-peace-keeping-initiatives
https://voxukraine.org/en/game-of-reversi-why-there-are-russian-speakers-in-ukraine/
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სტატისტიკა. 
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 

დანაკარგები 2022 წლის 5 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 24 700, ტანკები ‒ 1092, APV ‒ 
2651, საარტილერიო სისტემები - 499, MLRS - 169. საზენიტო საბრძოლო სისტემები – 83, ფიქსირებული ფრთების 
თვითმფრინავი – 196, შვეულმფრენები – 155, რბილი მანქანები და საწვავის ტანკერები – 1907, კატარღები და 
მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 10, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 312, სპეცტექნიკა 
– 38, საკრუიზო რაკეტები – 89. ასევე, მიჰყევით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარდაჭერა არასამთავრობო ორგანიზაცია " ბრძოლა უფლებისთვის ", რომელიც ეხმარება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებს. ბრძოლა უფლებისთვის მუშაობს მთელი საათის განმავლობაში შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე უკრაინელების ევაკუაციისთვის და მათთვის, ვინც უკრაინაში რუსეთის შემოჭრის 
შემდეგ ევაკუირებული იქნა მიმდებარე ქვეყნებში. 

● 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.gofundme.com/f/help-disabled-Ukrainians
https://eng.ffr.org.ua/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

