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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 76 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. რუსეთის ჯარებმა დაბომბეს ოდესა რამდენჯერმე ორშაბათს. ოდესის მიმართულებით 
სულ მცირე 7 რაკეტა იქნა გაშვებული . დაბომბვის გამო დაინგრა ტურისტული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის 5 
შენობა. ოდესის რაიონში სულ მცირე ოთხი ონიქსის ტიპის რაკეტა გაისროლეს. ოდესის დაბომბვა და საჰაერო 
თავდასხმის სიგნალიზაცია კიევში მას შემდეგ მოხდა, რაც პუტინმა ყვავილები შეამკო ქალაქების მემორიალს 
გამარჯვების აღლუმის დროს. კიდევ ერთი დაბომბვა მოხდა სუმის რეგიონში ორი გაერთიანებული თემის 
ტერიტორიებზე . მიკოლაივის რაიონში დაბომბვის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. რუსული ძალები 
რეგულარულად ისროდნენ მიკოლაივის რეგიონის დასახლებებს, რამაც გამოიწვია ადგილობრივი 
ინფრასტრუქტურის დაზიანება. ხარკოვის რეგიონში, იზიუმში , მარტში ოკუპანტების მიერ დანგრეული სახლის 
ნანგრევების ქვეშ 44 დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქის ცხედარი იპოვეს. დონეცკის ოლქის სლოვიანსკი აქტიურად 
იბომბებოდა. დნეპროპეტროვსკის რეგიონში საჰაერო თავდასხმის სიგნალიზაცია რეგულარულად გრძელდებოდა 
მთელი ღამის განმავლობაში, რადგან ხერსონის ოლქის მოსაზღვრე ზელენოდილსკის თემი კიდევ ერთხელ 
დაბომბეს. ლუგანსკის რეგიონში ბრძოლა კონცენტრირებული იყო ბელოგოროვსკის გარშემო (პოპასნასა და 
ლისიჩანსკს შორის), ხოლო სევეროდონეცკის და ლისიჩანსკის დაბომბვა გაგრძელდა. ლისიშანსკის 
ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესია რეგიონში, კიდევ ერთხელ მოხვდა დაბომბვის 
შედეგად. შედეგად ხანძარმა 360 კვ.მ ფართობი მოიცვა. დონეცკის რეგიონში მარიინკაში სამოქალაქო 
ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი განადგურება დაფიქსირდა . ავდიივკაში რუსულმა ძალებმა განახორციელეს 
საარტილერიო დაბომბვა, პირდაპირ ურტყამდნენ კორპუსებს, როგორც საღამოს, ასევე დილით გაუჩერებლად. 
ღამით ასევე ორი ავიაიერიში მოხვდა ქალაქ ავდიივკას. ტორეცკი, ზალიზნე და ნიუ-იორკი რჩება უწყვეტი დაბომბვის 
ქვეშ. იხილეთ სამხედრო თეატრის მიმდინარე მოვლენების რუკა .  

მარიუპოლი. რუსული ძალები ხიდის აფეთქებას ცდილობდნენ რომელზედაც აზოვსტალიდან ევაკუაცია მიდიოდა, 
როგორც კი ევაკუაციის კოლონა წავიდა. ხიდი მიზნად ისახავს აზოვსტალიდან უკრაინული ჯარების შესაძლო 
ევაკუაციის თავიდან აცილებას. მარიუპოლის საქალაქო საბჭოს დეპუტატი ალექსანდრ ლაშინი იტყობინება, რომ 
რუსული ძალები განიხილავენ ქიმიური იარაღის გამოყენებას აზოვსტალში დარჩენილი უკრაინული ჯარების 
წინააღმდეგ. მარიუპოლში რუსული არმია ხიდის აფეთქებას ცდილობდა, სადაც ევაკუაცია მოხდა, - განაცხადა 
მარიუპოლის მერის მრჩეველმა პეტრო ანდრიუშჩენკომ. 

ოკუპირებული ქალაქები. რუსული ძალები ცდილობდნენ გამარჯვების აღლუმის მოწყობას დროებით ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე. ეს აღლუმები კრემლის პროპაგანდის მარტივი, მაგრამ ძალიან ეფექტური საშუალებაა, რომლის 
უპირველესი მიზანია გააძლიეროს მოსახლეობის ნდობა რუსეთის სამხედრო სიდიადეში. მელიტოპოლში მერის 
თქმით, 9 მაისის სადღესასწაულო ღონისძიებებს ადგილობრივები არ შეუერთდნენ. დადგმული აღლუმი ყირიმიდან, 
ლუგანსკიდან და მელიტოპოლის რაიონის სოფლებიდან ჩამოყვანილი ხალხის მონაწილეობით მოეწყო. 
მთლიანობაში, მოსახლეობის 60%-ზე მეტმა უკვე დატოვა მელიტოპოლი, ეს არის დაახლოებით 70,000 მოსახლე. 

ხერსონის რაიონში ოკუპანტები აიძულებენ ადგილობრივ მეწარმეებს მიიღონ დროებითი სამუშაო ნებართვა და 
იმუქრებიან ქონების ჩამორთმევით. რუსეთის წარმომადგენლები აიძულებენ ხალხს ითანამშრომლონ, 
განსაკუთრებით კი სურსათის მწარმოებლებს, რომლებთანაც მიდიან იარაღით და ითხოვენ მუშაობის გაგრძელებას. 
ახალი რეგულაციების მიხედვით, ბიზნესს ეძლევა მხოლოდ „ სამხედრო-სამოქალაქო ადმინისტრაციის “ მუშაობის „ 
დროებითი ნებართვით “. 

ბრძანების შემდეგ , რუსულმა ძალებმა ხერსონის მაცხოვრებლების ბინების კონფისკაცია დაიწყეს. ადგილობრივი 
თვითგამოცხადებული ხელისუფლება მოითხოვს საბინაო კოოპერატივების ყველა ხელმძღვანელს, წარმოადგინონ 
ბინების სიები, რომელთა მფლობელებმა დატოვეს ქალაქი ხერსონი, რათა ცარიელი საცხოვრებელი გადასცენ 
დროებით მიგრანტებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ აქტიური საომარი მოქმედებების ზონიდან. ' 

ამჟამად ხერსონის რეგიონის ყოველი მეხუთე მცხოვრები ტოვებს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებს, 
მიუხედავად ოფიციალური მწვანე დერეფნების არარსებობისა. რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსი 
გენადი ლაგუტა აცხადებს , რომ მთლიანი მოსახლეობის 45% დატოვა ტერიტორია. 

საგარეო პოლიტიკა. ᲔᲕᲠᲝᲞᲐ. უკრაინამ წარადგინა შეავსო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის 
მოპოვების კითხვარის მეორე ნაწილი. იმავდროულად, ორშაბათს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი 
მოულოდნელად გაემგზავრა ოდესაში, მაგრამ იძულებული გახდა თავშესაფარი მიეღო სარაკეტო თავდასხმის დროს. 
ევროკავშირი განიხილავს ერთობლივი ვალის გამოშვებას უკრაინის გრძელვადიანი რეკონსტრუქციის 
დასაფინანსებლად, რომელიც შესაძლოა ასობით მილიარდი ევრო დაჯდეს, წერს Bloomberg. უკრაინის ოფიციალური 
პირები აცხადებენ, რომ ყოველთვიურად 5-დან 7 მილიარდ დოლარამდე სჭირდებოდათ ბიუჯეტის ხარვეზის 

http://ter-russia-marks-ww2-victory-2022-05-10/
http://ter-russia-marks-ww2-victory-2022-05-10/
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-9
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-9
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3479160-invaders-continue-to-storm-azovstal-trying-to-blow-up-evacuation-bridge.html
https://t.me/denisovaombudsman/5872
https://t.me/denisovaombudsman/5863
https://www.unian.ua/society/herson-novini-z-okupovanogo-mista-vijihali-blizko-45-zhiteliv-a-z-oblasti-kozhen-p-yatiy-golova-ova-novini-ukrajini-11819772.html
https://www.president.gov.ua/en/news/otrimannya-ukrayinoyu-statusu-kandidata-na-chlenstvo-v-yes-m-74933
https://www.president.gov.ua/en/news/otrimannya-ukrayinoyu-statusu-kandidata-na-chlenstvo-v-yes-m-74933
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-09/eu-weighs-joint-debt-to-fund-ukraine-s-long-term-reconstruction
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-23/ukraine-needs-nations-to-follow-up-on-aid-to-fill-5-billion-gap
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შესავსებად, რომელიც გამოწვეული იყო რუსეთის შემოჭრით. თუ შემდგომ გაგრძელდება, ეს პაკეტი შეიძლება იყოს 
ისეთივე, როგორიც ევროკომისიამ მიიღო ორი წლის წინ კოვიდ პანდემიის საპასუხოდ. 

9 მაისს სტრასბურგში გაიმართა ევროკავშირის ევროპის მომავლის კონფერენციის დახურვის ცერემონია. ორშაბათს 
კონფერენციამ საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონსა და ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ 
ლაიენს წარუდგინა წინადადებები უკეთესი ევროპისთვის. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მოუწოდა 
უფრო ფართო რეფორმების გატარებას ევროკავშირის განახლებისთვის. თავის გამოსვლაში მან მხარი დაუჭირა 
მცდელობებს განეხილათ ცვლილებები ხელშეკრულებებში, რომლებიც მართავს ბლოკს. მაკრონმა თქვა, რომ 
მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა „ უკვე ევროკავშირის ოჯახის წევრია “, ამჟამინდელი პროტოკოლებით „ წლები თუ არა 
ათწლეულები “ დასჭირდება კიევის წევრობის მცდელობის დასრულებას. თუმცა, ევროკავშირის ცამეტმა წევრმა 
ქვეყანამ უკან დაიხია ევროკავშირის ხელშეკრულებების „ გაუაზრებელი და ნაადრევი “ გადახედვა. 

ᲩᲕᲔᲜ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხელი მოაწერა კრედიტ-იჯარას და დემოკრატიის დაცვა 
უკრაინაში — 2022 წლის აქტს. ღონისძიება შექმნილია იმისთვის, რომ აშშ-ს გაუადვილოს იარაღისა და მარაგის 
გაგზავნა უკრაინაში. Lend-Lease მოქმედებდა მეორე მსოფლიო ომის დროს და საშუალებას აძლევდა შეერთებულ 
შტატებს მიეწოდებინა იარაღი მოკავშირეებისთვის და სხვა. აშშ- ის ვაჭრობის დეპარტამენტმა ფოლადის იმპორტზე 
25%-იანი ტარიფი ერთი წლით შეაჩერა. 

Ევროპის საბჭო. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი მარია პეიჩინოვიჩ-ბურიჩი უკრაინას ეწვია , 9 მაისს ასევე ეწვია 
ბოროდიანკასა და ირპინს. 

Იაპონია. G7-ის შეხვედრის შემდეგ იაპონია დათანხმდა ემბარგოს რუსულ ნავთობზე. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა 
განაცხადა , რომ გადაწყვეტილება ძალაში ეტაპობრივად შევა, რაც ითვალისწინებს ეტაპობრივად გასვლის პერიოდს 
ეკონომიკაზე ეფექტის შესამცირებლად. 

გაეროს. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით ხუთშაბათს საგანგებო სხდომას 
გამართავს. შეხვედრაზე განიხილება იქ არსებული ვითარება, მათ შორის მარიუპოლში მასობრივი მსხვერპლის 
შესახებ ინფორმაცია. შეხვედრა უკრაინის თხოვნას შორის არის დასახელებული: „დღევანდელი ვითარება მოითხოვს 
საბჭოს სასწრაფო ყურადღებას ქალაქ ბუჩასა და ქვეყნის სხვა გათავისუფლებულ რაიონებში ომის დანაშაულებისა 
და ფართომასშტაბიანი დარღვევების შესახებ ბოლოდროინდელი ცნობების გათვალისწინებით და მიმდინარე 
ანგარიშების გათვალისწინებით. მასობრივი მსხვერპლი ქალაქ მარიუპოლში“, - წერს უკრაინის ელჩი გაეროში, ევენია 
ფილიპენკო, იტყობინება Reuters. 

მედია. 2022 წელს პულიცერის პრემიის საბჭომ სპეციალური ციტატა დააჯილდოვა უკრაინელ ჟურნალისტებს, 
რომლებიც გაბედულად და გამძლეობით აშუქებენ უკრაინის ომს, რომელიც რუსეთის მიერ გაჩაღებული იყო. „ 
მიუხედავად დაბომბვის, გატაცებისა, ოკუპაციისა და მათ რიგებში დაღუპვის მიუხედავად, ისინი აგრძელებენ 
მცდელობას, წარმოედგინათ საშინელი რეალობის ზუსტი სურათი, პატივი სცენ უკრაინას და ჟურნალისტებს მთელს 
მსოფლიოში “, - თქვა პრიზის ადმინისტრატორმა მარჯორი მილერმა. 

კითხვის კუთხე. 
● "Pobedobesie" (გამარჯვების სიგიჟე) მისი სუფთა სახით. როგორ აღზრდის რუსეთში გამარჯვების დღე 

ახალგაზრდა მკვლელებსა და მოძალადეებს | war.ukraine.ua 
● ომი მძვინვარებს, უკრაინა განიხილავს აღდგენის წლებს - POLITICO 
● როგორ ვიფიქროთ უკრაინის აღდგენაზე - Bloomberg 

 
სტატისტიკა. 

  
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 

სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 10 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 26 600, 
ტანკები - 1170, APV - 2808, საარტილერიო სისტემები - 519, MLRS - 185, საზენიტო საბრძოლო სისტემები – 87, 
ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 199, შვეულმფრენები – 158, რბილი მანქანები და საწვავის 
ტანკერები – 1970 წ., კატარღები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 12, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის 
უპილოტო საფრენი აპარატი – 380, სპეცტექნიკა – 41, საკრუიზო რაკეტები – 94. ასევე, მიჰყევით რუსული 
დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● Vostok SOS მხარდაჭერა . არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა თავშესაფრის მოძიებაში, კონფლიქტის ზონიდან ადამიანების ევაკუაციას, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-23/ukraine-needs-nations-to-follow-up-on-aid-to-fill-5-billion-gap
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2862
https://twitter.com/DKinEU/status/1523638011950661634?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523638011950661634%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Feu-leaders-tell-ukraine-future-of-europe-is-also-your-future%2Fa-61730465
https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-05-09/biden-signs-act-to-speed-weapons-delivery-to-ukraine-video
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/05/raimondo-announces-temporary-suspension-232-tariffs-ukraine-steel
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/05/raimondo-announces-temporary-suspension-232-tariffs-ukraine-steel
https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/secretary-general-in-ukraine
https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/10/japan-to-decide-russia-oil-embargo-timing-based-on-economy
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-calls-un-rights-session-cites-mariupol-mass-casualties-2022-05-09/
https://twitter.com/PulitzerPrizes/status/1523745915621715968?s=20&t=n2obvIYbVSIgYrAUerOPsg
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/9/pulitzer-prize-board-honours-courage-of-ukrainian-journalists#:~:text=%E2%80%9CThe%20Pulitzer%20Prize%20board%20is,said%20prize%20administrator%20Marjorie%20Miller.
https://war.ukraine.ua/history-and-politics/pobedobesie-victory-frenzy-in-its-purest-form-how-victory-day-in-russia-raises-young-murderers-and-rapists/
https://war.ukraine.ua/history-and-politics/pobedobesie-victory-frenzy-in-its-purest-form-how-victory-day-in-russia-raises-young-murderers-and-rapists/
https://war.ukraine.ua/history-and-politics/pobedobesie-victory-frenzy-in-its-purest-form-how-victory-day-in-russia-raises-young-murderers-and-rapists/
https://www.politico.eu/article/ukraine-war-year-recovery/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=e22854263c-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_10_03_34&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-e22854263c-189729529
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-03/how-to-think-about-rebuilding-ukraine
https://minusrus.com/en
https://vostok-sos.org/en/about/mission/
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კიევში დევნილთათვის ჰუმანიტარული დახმარების შეგროვებას და დარიგებას, წინა ხაზზე 
დასახლებებში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას და ფსიქოლოგიურ პირველად დახმარებას. 

● 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://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

