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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 72 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 

ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. ლუგანსკის რეგიონში მძიმე დაბომბვა გრძელდება, ისევე როგორც სევეროდონეცკის 
კონტროლის მცდელობები. გუშინ ლუგანსკის რაიონში ერთ-ერთი ბოლო მოქმედი ბენზინგასამართი სადგური და 
სევეროდონეცკის აზოტის რკინიგზა დაბომბეს. რუსულმა ძალებმა რეგიონის საცხოვრებელი უბნები და 
ინფრასტრუქტურა 16-ჯერ დაბომბეს, დააზიანა 12 სახლი, ელექტრო ქვესადგური და კომერციული შენობები. 
რუბიჟნეში 7 სახლი დაინგრა, ნოვოდრუჟესკში 2. ნგრევაა ლისიჩანსკში, ორიხოვოში, გირსკაში, პოპასნაში. დონეცკში 
_ რეგიონის დაბომბვა გრძელდება. კრამატორსკში, 5 მაისს დაბომბვის შედეგად, ძლიერ დაზიანდა 32 
მაღალსართულიანი შენობა და დაშავდა 25 ადამიანი. გარდა საცხოვრებელი უბნებისა, რუსული არმია აქტიურად 
უტევს ქალაქის სამრეწველო ობიექტებს რაკეტებით. ავდიივკას კოქსის ქარხანა სამი დღეა დაბომბვის ქვეშ იმყოფება. 
აქტიური ბრძოლები ფრონტის ხაზზე გრძელდება ლიმანში, ავდიივკაში, მარინკაში, ნოვომიხაილივკაში, 
კრასნოჰორივკაში, ვუგლედარსა და ველიკა ნოვოსილკაში. მარიუპოლში რუსული ძალები დანგრეულ საპორტო 
ქალაქ მარიუპოლში აღლუმისთვის ემზადებიან, აცხადებენ უკრაინის ოფიციალური პირები. ბოევიკები ასუფთავებენ 
ნამსხვრევებს დაბომბული თეატრიდან, რომელიც ქალაქის მთავარ თავშესაფარს ასრულებდა შვიდი კვირის წინ 
დანგრევამდე. ხერსონის რაიონში , რეგიონში ვითარება კვლავ მძიმეა, რეგიონში აფეთქებები და დაბომბვა ხდება. 
ოკუპანტები აგრძელებენ ბრძოლას და ძარცვას, მაშინ როცა რეგიონებში არ არის ხელმისაწვდომი სამედიცინო და 
საკვების მარაგი. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაბლოკა წვდომა ფეისბუკსა და ინსტაგრამზე და შეწყვიტა 
ინფორმაცია უკრაინის კონტროლირებადი ტერიტორიებიდან. ხარკოვის რეგიონში ბრძოლები გრძელდება იზიუმის 
გარშემო. ხარკოვის ოლქში, დერჰაჩიში, რუსულმა ძალებმა გაანადგურეს ან გაძარცვეს ფერმები. გაერთიანებული 
თემის ხელმძღვანელის თქმით , ამ ფაქტის გამო, წელს თესვის აქცია შეუძლებელი იქნება. 
 
Ადამიანის უფლებები. Reuters- ის გამოძიება წარმოადგინა ოკუპაციის ერთი თვის განმავლობაში რუსეთის 
ჯარისკაცების მიერ ბუჩაში ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების ახალი მტკიცებულება. მოწმეების ჩვენებებმა, 
დარჩენილი ნივთებმა და წამების კვალმა შესაძლებელი გახადა რუსეთის ზოგიერთი პასუხისმგებელი ჯარის 
იდენტიფიცირება. 
 
მარიუპოლიდან მორიგი ევაკუაციის დერეფანი დღეს იგეგმება. ინფორმაცია გაეროშიც და ვიცე-პრემიერმა 
ვერეშჩუკმაც დაადასტურა. გუშინ საღამოს გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა განაცხადა , რომ 
მარიუპოლის აზოვსტალის ქარხნიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის მესამე ეტაპი დაიწყო. დღეს დილით, 
პრეზიდენტის აპარატის უფროსმა ანდრიი ერმაკმა განაცხადა , რომ მარიუპოლიდან 500-მა ადამიანმა მოახერხა 
დატოვა. 
 
უკრაინამ ხაზი გაუსვა სპეციალური საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის შექმნის აუცილებლობას. 
უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის უფროსის მოადგილე ანდრეი სმირნოვი Amnesty International-ის დელეგაციას 
შეხვდა, რათა განიხილონ უკრაინაში ადამიანის უფლებების დარღვევის დევნა. განცხადების მიხედვით 
პრეზიდენტის აპარატის სპეციალურ საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალს შეუძლია სწრაფად შეაფასოს 
რუსეთის აგრესიის მტკიცებულებები უკრაინის წინააღმდეგ. 
 
ფილტრაციის ბანაკები. რუსული ძალები აგრძელებენ დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების დარჩენილი ან 
დატოვებული მოსახლეობის ფილტრაციას . როგორც ფსევდორესპუბლიკების წარმომადგენლები, FSB-ის 
თანამშრომლები იცავენ მოქალაქეების დაკითხვის, თითის ანაბეჭდების აღების, მობილური ტელეფონების 
შემოწმების, აგრეთვე ტატუზე სხეულის დათვალიერების პროცედურას. მთავარი მიზანია სახელმწიფო მოხელეების, 
კომუნალური კომპანიების, სამხედრო ვეტერანების (ATO/OSS) ან უკრაინელი აქტივისტების იდენტიფიცირება. 
დონეცკის ოლქის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ფილტრაცია ხორციელდება ეგრეთ წოდებული "შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს" საქალაქო და რაიონულ განყოფილებებში დონეცკში, მარიუპოლში, მაკიივკაში, 
სტარობეშოვში, მანგუშში, ბუგასში, ბეზიმენნოეში, აგრეთვე ფილტრაციის ბანაკებში. დოკუჩაევსკში, მიკილსკიში, 
მანგუშში, ბეზიმენში, იალტაში (მანგუშივის რაიონი), დონეცკის წინასწარი დაკავების ცენტრში (გამოყოფილია ცალკე 
სართული ფილტრაციის ღონისძიებებისთვის), სადაც ფილტრაციის პროცედურა უფრო მკაცრია. ანალოგიური 
პროცედურაა ლუგანსკის რეგიონის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე . „ფილტრაცია“ ასევე ტარდება 
„ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს“ ადგილობრივ განყოფილებებში, ასევე 
„ფილტრაციის ბანაკებში“ ლუგანსკის რეგიონის პერევალსკის რაიონში. ვისაც აქვს ფსევდოსახელმწიფოებრივი 
ორგანიზაციების "L/DPR" და რუსეთის ფედერაციის პასპორტები "გაფილტვრას" არ ექვემდებარება. ბოლო ერთი თვის 
განმავლობაში ოკუპანტებმა იძულებით გაიყვანეს ყველა მამაკაცი გარკვეული რაიონებიდან მარიუპოლი 
"ფილტრაციის" ე.წ. დაახლოებით ორი ათასი ადამიანი მოათავსეს ნოვოაზოვსკის რაიონის სოფლებში ბეზიმენესა 
და კოზაცკეში. მამაკაცები იმყოფებიან საცხოვრებლად მიუღებელ პირობებში. წამებას მიმართავენ 
დაუმორჩილებლობის პირველივე ნიშნებისთანავე. ამ კვირაში გამოცხადდა, რომ დაკავებულ მამაკაცებს უკრაინის 

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/6/7344348/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-bucha-killings-soldiers/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-bucha-killings-soldiers/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/5/7344324/
https://t.me/ermaka2022/459
https://president.gov.ua/news/andrij-smirnov-obgovoriv-z-delegaciyeyu-amnesty-internationa-74797
https://president.gov.ua/news/andrij-smirnov-obgovoriv-z-delegaciyeyu-amnesty-internationa-74797
https://t.me/denisovaombudsman/5750
https://t.me/denisovaombudsman/5762
https://t.me/denisovaombudsman/5762
https://t.me/denisovaombudsman/5762
https://t.me/denisovaombudsman/5762
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შეიარაღებული ძალების ფორმაში ჩაატარებენ, რათა მონაწილეობა მიიღონ 9 მაისს მარიუპოლში გამართულ 
„აღლუმში“, როგორც „პატიმრები“. 
 
საგარეო პოლიტიკა. ხუთშაბათს ვარშავაში დონორთა საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა . კონფერენცია 
მიზნად ისახავდა უკრაინისთვის სახსრების მოზიდვას, რათა გაუმკლავდეს რუსეთის შემოჭრის ეკონომიკურ და 
ჰუმანიტარულ გავლენას. ღონისძიებას უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით ევროკომისიის პრეზიდენტი, 
პოლონეთისა და შვედეთის პრემიერ-მინისტრები უძღვებოდნენ. კონფერენციაზე უნგრეთმა გამოთქვა მზადყოფნა 
მონაწილეობა მიიღოს კიევის რეგიონში ომის დროს განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენაში, ასევე დაჭრილი 
უკრაინელი სამხედროების მკურნალობაში. შეხვედრის შედეგად დაახლოებით 6,5 მილიარდი დოლარი შეგროვდა. 
მისი მხრიდან წარმოადგინა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი შმიჰალი უკრაინის პრეზიდენტის მიერ დაარსებული 
ახალი ინიციატივა, ერთიანი 24 , საქველმოქმედო შემოწირულობების ერთი ფანჯრის სახით. 
 
უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ზელენსკიმ ხუთშაბათს კიევში მიიწვია გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი და 
პრეზიდენტი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი. გერმანიის პრეზიდენტის ოფისის ოფიციალურმა პირმა POLITICO- ს 
დაუდასტურა, რომ ზელენსკიმ მიიწვია შოლცი, შტაინმაიერი და მთელი გერმანიის მთავრობა, რაც მიუთითებს 
ურთიერთობების დათბობაზე კვირიანი დიპლომატიური დაძაბულობის შემდეგ. გერმანიის საგარეო საქმეთა 
მინისტრი ანნალენა ბაერბოკი უახლოეს მომავალში უკრაინას ეწვევა. მისი ვიზიტი უკრაინაში გამოცხადდა 
რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც კიევმა და ბერლინმა დიპლომატიური დაძაბულობა მოაგვარეს. 
 
გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი და აშშ-ის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ხუთშაბათს სატელეფონო საუბარში 
შეთანხმდნენ, რომ არ აღიარებენ რუსეთის ტერიტორიულ მიღწევებს უკრაინაში, თქვა გერმანიის მთავრობის 
წარმომადგენელმა განცხადებაში . 
 
პრეზიდენტი ზელენსკი ყოფილ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს ვიდეო ბმულით ესაუბრა , რათა განეხილა რუსეთის შეჭრა 
უკრაინაში და აშშ-ის მხარდაჭერა კიევისთვის. 
 
ბელორუსია . ალექსანდრე ლუკაშენკომ Associated Press-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ 
ჩატარებული „სპეციალური ოპერაცია“ გაჭიანურდა. რაც საინტერესოა, მიუხედავად იმისა, რომ კრემლი უარს ამბობს 
ტერმინ „ომის“ გამოყენებაზე, თავად ლუკაშენკომ თქვა, რომ „ის მხარს უჭერს მშვიდობას“ და არაერთხელ 
მოუწოდებს „ომის“ დასრულებას. 
 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. უკრაინის მინისტრთა კაბინეტმა წარმოადგინა ენერგეტიკასთან დაკავშირებული 
სექტორების მოკლე მიმოხილვა . 5 მაისის მდგომარეობით უკრაინაში 820-მდე დასახლება ელექტროენერგიის 
გარეშეა დარჩენილი, რაც ჯამში 710 000-მდე მომხმარებელს მოიცავს. გაზმომარაგების გარეშე დარჩა თითქმის 225 
000 მომხმარებელი. გაზის მიწოდებასთან დაკავშირებით ყველაზე რთული ვითარება შეინიშნება ზაპორიჟჟის, 
კიევის, ჩერნიგოვის, მიკოლაივის და ხარკოვის რეგიონებში. რუსული დაბომბვის გამო უკრაინის მასშტაბით 15 
ნავთობის საცავი ან განადგურდა ან დაზიანდა.   
 
დეზინფორმაცია. Telegram-ის უკრაინული სეგმენტი მნიშვნელოვნად შეიცვალა რუსეთის სრულმასშტაბიანი 
შემოჭრის შემდეგ. უკრაინული მედია მონიტორინგის არასამთავრობო ორგანიზაცია „დეტექტორ მედია“ იტყობინება 
უკრაინაში, სულ მცირე, 88 ანონიმური ტელეგრამის არხის სრულიად ახალი ტალღის შექმნისა და პოპულარიზაციის 
შესახებ, რომელიც კოორდინირებულია რუსეთიდან. ბევრი მათგანი არის არხები, რომლებსაც რუსეთი იყენებს 
კონკრეტული ტერიტორიების ოკუპაციის ლეგიტიმაციისა და საინფორმაციო გარემოზე კონტროლის 
დასამყარებლად. ასეთი არხები შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად: (1) არხები, რომლებსაც შეუძლიათ იმოქმედონ 
როგორც ოკუპანტების „ოფიციალური“ წყაროები; (2) ისინი, ვინც ბაძავენ მედიას, ანუ აქვეყნებენ ადგილობრივ 
ამბებს, მაგრამ სავსეა პროპაგანდით და დეზინფორმაციით. ამ ტელეგრამის არხებით გაშუქებულ თემებს შორისაა 
უკრაინის და მისი ხელმძღვანელობის დისკრედიტაცია, მათ შორის მერებისა და რეგიონალური ადმინისტრაციების 
ჩათვლით, რუსეთის სამხედრო გამარჯვებები და უკრაინის არმიის დემონიზაცია, შეთქმულების თეორიები უკრაინაში 
"კოლექტიური დასავლეთის" ქმედებებზე, ინფორმაცია განადგურების შესახებ. უკრაინის სახელმწიფო სიმბოლოები, 
ევაკუაცია დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ადრე ოკუპირებულ ნაწილებში, ინფორმაცია რუსეთის მხრიდან 
ჰუმანიტარული დახმარების შესახებ. 
 
კულტურა. სრული შემოჭრის დაწყებიდან, უკრაინის კულტურული მემკვიდრეობის განადგურების, დაზიანებისა და 
მოპარვის 242 დოკუმენტირებული შემთხვევა იყო. განადგურდა და დაზიანდა ეროვნული მნიშვნელობის 16, 
ადგილობრივი მნიშვნელობის 72 და ახლად აღმოჩენილი 6 ძეგლი. ამ კვირაში ლისიჩანსკის 
მულტიდისციპლინარული გიმნაზიისა და ლისიჩანსკის ანტიტუბერკულოზის დისპანსერის ძველი შენობები, 
რომლებიც 100 წელზე მეტი ხნის წინ დაარსებული ბელგიის არქიტექტურული ანსამბლის ნაწილი იყო, განადგურდა. 
 

https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/international-donors-conference-in-warsaw-raises-6-5-billion-for-ukraine/
https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1522244456094875652?s=20&t=B-utydfLEcJCmQevXAUHMA
https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1522244456094875652?s=20&t=B-utydfLEcJCmQevXAUHMA
https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1522244456094875652?s=20&t=B-utydfLEcJCmQevXAUHMA
https://u24.gov.ua/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-steinmeier-scholz-ukraine-germany-relationship-tension/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-steinmeier-scholz-ukraine-germany-relationship-tension/
https://www.politico.eu/article/germany-foreign-minister-annalena-baerbock-to-visit-ukraine/
https://www.politico.eu/article/germany-foreign-minister-annalena-baerbock-to-visit-ukraine/
https://www.reuters.com/world/europe/scholz-biden-agree-not-acknowledge-russian-territorial-gains-2022-05-05/
https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-proviv-onlajn-zustrich-iz-43-m-prezidento-74813
https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-proviv-onlajn-zustrich-iz-43-m-prezidento-74813
https://apnews.com/article/belarus-alexander-lukashenko-ap-interview-9bc1f6524eb65841b924883705684b7f
https://www.kmu.gov.ua/news/5-travnya-situaciya-v-energetici-stanom-na-2000
https://detector.media/monitorynh-internetu/article/198960/2022-05-05-teper-zazhyvem-yak-i-dlya-chogo-rosiya-stvoryla-merezhu-telegram-kanaliv-dlya-okupovanykh-neyu-terytoriy/
https://detector.media/monitorynh-internetu/article/198960/2022-05-05-teper-zazhyvem-yak-i-dlya-chogo-rosiya-stvoryla-merezhu-telegram-kanaliv-dlya-okupovanykh-neyu-terytoriy/
https://t.me/denisovaombudsman/5758
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Politico- მ, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის დირექტორზე მითითებით, მიუთითა რუსეთის 
თავდასხმების შედეგად კულტურული მემკვიდრეობის პროგრესული განადგურების შეშფოთებაზე 
სრულმასშტაბიანი შემოჭრის დაწყებიდან. „ჩვენ სერიოზულად შეშფოთებულები ვართ, რადგან უკრაინა კარგავს არა 
მხოლოდ თავისი კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, არამედ იდენტობას. მათი ნაწილი და 
ისტორიის ნაწილი გაქრება, თუ ომი არ შეჩერდება”, - ამბობს ლაზარე ელუნდუ ასომო, იუნესკოს მსოფლიო 
მემკვიდრეობის ცენტრის დირექტორმა POLITICO-ს. 
 
სოციოლოგიური გამოკითხვები. ევროკომისიამ ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში Flash Eurobarometer-ის კვლევის 
შედეგები წარადგინა. გამოკითხვა აჩვენებს დიდი კონსენსუსის ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის ევროკავშირის 
პასუხის სასარგებლოდ რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრაზე. რესპონდენტები მიუთითებენ დაწესებული სანქციების 
მტკიცე მხარდაჭერაზე (80% მომხრე), ასევე ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას (93% მომხრე) უკრაინას. გამოკითხულთა 67% 
იზიარებს მხარდაჭერას ევროკავშირის მიერ უკრაინაში სამხედრო ტექნიკის შესყიდვისა და მიწოდების 
დაფინანსებაში, ხოლო 75% მიიჩნევს, რომ უკრაინის ომი აჩვენებს, რომ საჭიროა უფრო დიდი სამხედრო 
თანამშრომლობა ევროკავშირის შიგნით. 66% ეთანხმება იმას, რომ „უკრაინა ევროკავშირს მაშინ უნდა შეუერთდეს, 
როცა ის მზად იქნება“, ხოლო 71% მიიჩნევს, რომ უკრაინა ევროპული ოჯახის ნაწილია. წაიკითხეთ სრული ანგარიში 
ბმულზე . 
 
სოციოლოგიურმა ჯგუფმა „რეიტინგმა“ ჩაატარა მეათე ეროვნული სოციოლოგიური გამოკითხვა , რომელიც მიეძღვნა 
ომის იდეოლოგიურ ნიშნებს, განსაკუთრებით „გამარჯვების დღის“ ფონზე. ამრიგად, 2022 წლის აპრილის 
ბოლოსთვის, დაკვირვებების ისტორიაში სსრკ-ს დაშლისადმი ნოსტალგიის ყველაზე დაბალი დონე დაფიქსირდა 
უკრაინაში (11%). გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა - 87% - არ გამოტოვებს სსრკ-ს. გამოკითხულთა 
აბსოლუტური უმრავლესობა (89%) მხარს უჭერს უკრაინაში რუსული ჯარების ქმედებების აღიარებას უკრაინელი 
ხალხის გენოციდად. 76% მხარს უჭერს Z და V სიმბოლოების გამოყენების აკრძალვას, რომლებიც მონიშნულია რუსულ 
სამხედრო ტექნიკაზე, ხოლო 74% მხარს უჭერს უკრაინაში წმინდა გიორგის ლენტის აკრძალვას. აღსანიშნავია, რომ 
ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამ ინიციატივის მხარდაჭერა 45%-დან 74%-მდე გაიზარდა. 
 
კითხვის კუთხე. 

● გაზპრომმა დაიწყო რუსეთის შეჭრა უკრაინაში - ატლანტიკური საბჭო 
● მარიუპოლი: როგორ გადაარჩინეს ადგილობრივებმა ერთმანეთი. Zaborona ანგარიში 
● დაკრძალვები და ღვინის ბარები: კიევის ნორმალურად დაბრუნება სულაც არ არის ნორმალური - POLITICO 

 
სტატისტიკა. 

● სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან დღემდე 90 000 -ზე მეტი ასაფეთქებელი ნივთიერება განადგურდა. 
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 

სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 6 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 24 900, 
ტანკები ‒ 1110, APV ‒ 2686, საარტილერიო სისტემები - 502, MLRS - 171, საზენიტო საბრძოლო სისტემები – 83, 
ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 199, შვეულმფრენები – 155, რბილი მანქანები და საწვავის 
ტანკერები – 1926 წ., კატარღები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 11, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის 
უპილოტო საფრენი აპარატი – 312, სპეცტექნიკა – 38, საკრუიზო რაკეტები – 90. ასევე, მიჰყევით რუსული 
დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარდაჭერა # ველოსიპედები უკრაინისთვის საერთაშორისო კამპანია, რომელიც ინიცირებულია U-Cycle 
(არასამთავრობო ორგანიზაცია „კიევის ველოსიპედისტების ასოციაცია“), არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„ეკო მისტო“ (ჩერნიგოვი), არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდული ასოციაცია ექსტრემალური 
სტილი“ (სუმი), არასამთავრობო ორგანიზაცია „ურბანული რეფორმა“ (ხარკოვი). კამპანია ცდილობს 
გაზარდოს უკრაინელი მოხალისეების მობილურობა და ჰუმანიტარული დახმარება უფრო 
ხელმისაწვდომი გახადოს მათთვის, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. 

● 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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