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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 77 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. რუსეთის ძალებმა მეოთხედ დაბომბეს ხიდი დნესტრის შესართავზე ოდესის რეგიონში . ხიდი 
ერთადერთი პირდაპირი კავშირია რეგიონის ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის, რომლის დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს 
რეგიონის ნაწილის იზოლაცია, ასევე რეგიონის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ ლოგისტიკის ჩაშლა. სუმის რაიონში , შოსკას 
რაიონის სხვადასხვა რაიონში აფეთქებები მოხდა . დნეპროპეტროვსკის ოლქში რუსული ძალები აგრძელებენ ხერსონის ოლქის 
საზღვართან მდებარე თემების დაბომბვას. ბევრი აფეთქება ისმოდა ხერსონის რაიონში , თუმცა ურთულესი ვითარება რჩება 
მიკოლაივის და დნეპროპეტროვსკის რეგიონების მოსაზღვრე დასახლებებში. იქ აქტიური დაბომბვა გრძელდება. რაიონში ტყის 
ხანძრებია, მაგრამ რუსი ჯარისკაცები ხანძრის ჩაქრობის საშუალებას არავის აძლევენ. ათობით სოფელი და დასახლება 
ელექტროენერგიის და წყლის გარეშეა დარჩენილი. დონეცკის რეგიონში დაბომბვა გრძელდება - სვიტლოდარსკში რუსული 
ძალები თავს დაესხნენ აკრძალული ფოსფორის ბომბებით, ხოლო სლოვიანსკში აფეთქებები დღეს დილით ისმოდა. 
ლუგანსკის ოლქის ყველა დასახლება დღის განმავლობაში გამუდმებით იბომბებოდა. სევეროდონეცკში მაგისტრალური 
გაზსადენი დაზიანდა - ქალაქი ელექტროენერგიის, წყლისა და გაზის გარეშე დარჩა. 

უკრაინელმა სამხედროებმა ხარკოვის რეგიონში გაათავისუფლეს 4 დასახლება : ჩერკასკი ტიშკი, რუსკი ტიშკი, რუბიჟნე და 
ბაირაკი. განთავისუფლება ხდება ხარკოვის რეგიონში უკრაინული ძალების წარმატებული კონტრშეტევის შემდეგ. პრეზიდენტი 
ზელენსკი იტყობინება , რომ უკრაინული ძალები რუს ჯარებს ხარკოვის რეგიონიდან რუსეთის საზღვრამდე უბიძგებენ. 

მარიუპოლი. დონეცკის ოლქის გუბერნატორის თქმით, 100-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე კვლავ რჩება ხაფანგში მარიუპოლში, 
ალყაში მოქცეულ აზოვსტალის ფოლადის ქარხანაში, ევაკუაციის მთელი რიგი მისიების შემდეგაც კი. აზოვსტალის ფოლადის 
ქარხნის დაბომბვა გრძელდება, რადგან შავი კვამლი ქარხნის ზემოთ მიდის. აზოვის ბატალიონი ფოლადის ქარხანაში მებრძოლი 
ჯარისკაცების ფოტოები გაავრცელა . 

საგარეო პოლიტიკა. დანიისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინას ეწვივნენ. ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა 
მინისტრი ჰოექსტრა ირპინს ეწვია , ხოლო საგარეო საქმეთა მინისტრი ბაერბოკი ბუჩას ეწვია . დანიამ და გერმანიამ გამოაცხადეს 
12 ჰაუბიცერის შემდგომი მიწოდება უკრაინაში და მხარდაჭერა ტრენინგში მუშაობის შესახებ. პრეს-ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა 
მინისტრმა ბაერბოკმა ასევე აღნიშნა , რომ უკრაინას შესაძლოა მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ ევროკავშირის წევრობის 
სტატუსის მოპოვებისას „არ იქნება მოკლე გზა“. ვიზიტის შედეგად გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე გამოაცხადა 
თებერვალში ევაკუაციის შემდეგ უკრაინაში გერმანიის საელჩოს გახსნის შესახებ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიმიტრო 
კულებამ მიულოცა და მადლობა გადაუხადა ორივე საგარეო საქმეთა მინისტრი კიევში ვიზიტით იმყოფება. 

ლიტვის რესპუბლიკის სეიმმა რუსეთი ერთხმად აღიარა ტერორიზმის მხარდამჭერ და განმახორციელებელ სახელმწიფოდ და 
უკრაინაში მის ქმედებებს გენოციდი უწოდა. დეპუტატებმა მოუწოდეს გააგრძელონ სისხლისსამართლებრივი დევნა და შეიქმნას 
საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც პასუხისმგებელნი არიან უკრაინის ომში რუს ჩინოვნიკებზე. 

ჩეხეთი ოფიციალურად შეუერთდა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. 2022 წლის აპრილში რუსეთის გაძევების შემდეგ, გაეროს 
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად ჩეხეთი აირჩიეს. 

აშშ-ს წარმომადგენელთა პალატამ უკრაინისთვის 40 მილიარდი დოლარის სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარების პაკეტი 
მიიღო. მათ შორის, პაკეტი მოიცავს 6 მილიარდ დოლარს უსაფრთხოებისთვის დახმარებისთვის, მათ შორის სწავლების, 
აღჭურვილობის, იარაღისა და მხარდაჭერისთვის; 8,7 მილიარდი დოლარი უკრაინაში გაგზავნილი ამერიკული აღჭურვილობის 
მარაგის შესავსებად და 3,9 მილიარდი დოლარი ევროპის სარდლობის ოპერაციებისთვის. გარდა ამისა, დახმარების პაკეტი 
ითვალისწინებს ჰუმანიტარულ დახმარებას - 5 მილიარდი აშშ დოლარი კონფლიქტის გამო გლობალური სასურსათო 
დაუცველობის მოსაგვარებლად და თითქმის 9 მილიარდი დოლარი უკრაინის ეკონომიკური მხარდაჭერის ფონდისთვის. 

36 დიპლომატიური ინსტიტუტი გაიხსნა კიდევ ერთხელ კიევში. 

ბელორუსია. ბელორუსმა თავისი სამხედრო ძალების შემოწმების მეორე ნაწილის სახით უკრაინის საზღვარზე " სპეციალური 
ოპერაციების ძალების ნაწილები " გადაიყვანა. ერთი კვირის შემდეგ, რაც ბელორუსმა დაიწყო თავისი ძალების ინსპექტირება 
უკრაინის, პოლონეთისა და ლიტვის საზღვართან ახლოს. ბელორუსის რესპუბლიკის სამხრეთ მიმართულებით უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად, სპეცოპერაციების ძალების ძალები განლაგებულია სამი ტაქტიკური მიმართულებით“ , - ნათქვამია ბელორუსის 
თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში . ბელორუსიის ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა, 
სავარაუდოდ, შექმნეს ჯგუფები სამხრეთ ოპერატიული მიმართულებით, საერთო რაოდენობით 20 000 ადამიანით. ასევე აშშ და 
მისი მოკავშირეები საფრთხეს უქმნიან ქვეყანას და აძლიერებენ მათ ყოფნას ბელორუსის საზღვრებზე. ამიტომ ბელორუსია 
იძულებულია რეაგირება მოახდინოს თავის დასაცავად. 

ეკონომიკური უსაფრთხოება.  EBRD თავის უახლეს ანგარიშში პროგნოზირებს უკრაინის უფრო დიდ ეკონომიკურ შენელებას 
რუსეთის სრულმასშტაბიანი შემოჭრის შედეგად. პროგნოზის მიხედვით, 2022 წელს უკრაინის ეკონომიკა 20%-იანი ნეგატიური 
ზრდის წინაშე აღმოჩნდება. ეს რიცხვი გაუარესდა მას შემდეგ, რაც ადრე პროგნოზირებდა მარტის ბოლოს 20%-ს. ბიზნესის 
დაახლოებით 30-50% იძულებული იქნება შეწყვიტოს საქმიანობა. ომის გავლენა არ შემოიფარგლება მხოლოდ უკრაინით, არამედ 
გავლენას მოახდენს მთლიან რეგიონზე. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-10/russia-ukraine-war-missiles-target-transit-and-infrastructure-in-southwest
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345440/
https://www.reuters.com/world/europe/missiles-pound-ukraines-odesa-after-russia-marks-ww2-victory-2022-05-10/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/zelenskiy-says-ukraine-forces-pushing-back-russia-troops-in-kharkiv
https://t.me/ukrainenowenglish/7735
https://t.me/polkazov/4472
https://t.me/polkazov/4472
https://twitter.com/WBHoekstra/status/1523960336671551493?s=20&t=MJ67MX8sbwlmzj9ARRqt2Q
https://twitter.com/ABaerbock/status/1523975468365623296?s=20&t=fufVdqy2lO2WfrP4R-PwHQ
https://www.reuters.com/world/europe/german-foreign-minister-visits-ukraine-first-stop-bucha-2022-05-10/
https://www.reuters.com/world/europe/german-foreign-minister-visits-ukraine-first-stop-bucha-2022-05-10/
https://www.dw.com/en/german-foreign-minister-baerbock-visits-ukraine/a-61744819
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1524033103500648450?s=20&t=rroiVy3npsNW2J_aAU7GkA
https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1524049127843192832?s=21&t=zpjd0LKkg-Ei-afvDO1MOA
https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1524049127843192832?s=21&t=zpjd0LKkg-Ei-afvDO1MOA
https://www.rferl.org/a/lithuania-resolution-russia-genocide/31842970.html
https://www.reuters.com/world/europe/czech-republic-elected-replace-russia-un-rights-council-2022-05-10/
https://www.reuters.com/world/europe/czech-republic-elected-replace-russia-un-rights-council-2022-05-10/
https://www.voanews.com/a/us-house-passes-40-billion-bill-to-bolster-ukraine-against-russian-invasion/6566509.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3480169-u-kievi-vze-vidnovili-robotu-36-inozemnih-predstavnictv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3480169-u-kievi-vze-vidnovili-robotu-36-inozemnih-predstavnictv-prezident.html
http://t.me/modmilby%20/14150
https://www.ebrd.com/news/2022/war-in-ukraine-and-inflation-slow-growth-in-ebrd-regions.html
https://www.ebrd.com/rep-0522.pdf
https://www.ebrd.com/rep-0522.pdf
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სანქციები . ჯანმო შეაჩერებს ყველა საქმიანობას რუსეთში და ასევე განიხილავს მოსკოვში ოფისის დახურვას. ჯანმო -მ მხარი 
დაუჭირა უკრაინისა და ევროპის რეგიონული კომიტეტის წევრთა მიერ მომზადებულ რეზოლუციას. ორგანიზაცია შეწყვეტს 
რუსეთის ფედერაციაში ყველა ღონისძიების ჩატარებას (კონფერენციები, სემინარები, შეხვედრები) WHO-ს ეგიდით. ისინი ასევე 
განიხილავენ ჯანმო-ს არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ოფისის რუსეთის ფედერაციის 
ფარგლებს გარეთ გადატანას. 

ჯანმრთელობის დაცვა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა აჩვენა , რომ უკრაინაში რუსეთის 
სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ ქრონიკული დაავადებების მქონე მინიმუმ 3000 ადამიანი დაიღუპა. „ უკრაინული 
ოჯახების 40%-ს ჰყავს მინიმუმ ერთი წევრი, რომელსაც ქრონიკული მკურნალობა ესაჭიროება, რომელსაც ვეღარ პოულობენ, რამაც, 
სავარაუდოდ, გამოიწვია მინიმუმ 3000 ნაადრევი სიკვდილის თავიდან აცილება “, - თქვა ჰანს კლუგემ, ჯანმო-ს ევროპის 
რეგიონულმა დირექტორმა. იმავდროულად, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი აქტივისტების ცნობები, მაგალითად, 
ხერსონის რეგიონში, მიუთითებს სამედიცინო საშუალებების კრიტიკულ ნაკლებობაზე. მარიუპოლში, წლის ბოლომდე, 10 000-ზე 
მეტი ადამიანი შეიძლება დაიღუპოს დაავადებებისა და გაუსაძლისი პირობების გამო სამედიცინო საშუალებებისა და სერვისების 
ნაკლებობის გამო, ამბობს ქალაქის მერი. 

Საკვების უსაფრთხოება. რუსეთი აგრძელებს უკრაინიდან მარცვლეულის გატანას. დაფიქსირდა მოპარული მარცვლეული 
სირიაში წასაყვანად. ადრე რუსეთის ხელისუფლება მიზნად ისახავდა მისი ეგვიპტესთვის მიტანას, მაგრამ უკრაინის საგარეო 
საქმეთა სამინისტრომ დაბლოკა გარიგება. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მარცვლეულის გარდა, რუსეთის არმია იპარავს 
ჭარხლის, კარტოფილის და კომბოსტოს მარაგს. ცნობილია , რომ აფრიკის ნაწილები უკვე გრძნობენ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის 
შედეგად გამოწვეული საკვების მიწოდების დარღვეული ჯაჭვის ზემოქმედებას. 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. უკრაინა იძულებულია ნაწილობრივ შეაჩეროს რუსული გაზის მიწოდება თავისი ტერიტორიით. 
უკრაინა ვერ მიიღებს გაზს სოხრანივკაზე, ერთ-ერთი საზღვრისპირა პუნქტიდან, რომელიც მართავს რუსეთის ნაკადებს , 
ადგილობრივი დროით ოთხშაბათს დილის 7 საათიდან მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო ძალებმა შეწყვიტეს საკომპრესორო 
სადგურზე მუშაობა, იუწყება . ბლუმბერგი. შესაბამისად, უკრაინელი მიმწოდებელი, სავარაუდოდ , გადამისამართებს გაზის 
მიწოდებას უკრაინის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე მდებარე სადისტრიბუციო პუნქტებით. 

პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავის ყოველდღიურ მიმართვაში განაცხადა, რომ საერთაშორისო ექსპერტთა სპეციალურმა ჯგუფმა 
მაიკლ მაკფოლისა და ანდრიი ერმაკის თავმჯდომარეობით შესთავაზა ენერგეტიკული სანქციების საგზაო რუკა. ეს არის 
დეტალური დოკუმენტი, რომელიც აღწერს რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ რუსეთს მართლაც გაურთულდეს ამ ომის 
დაფინანსება, მაგრამ იმავდროულად - ისე, რომ გლობალურმა ეკონომიკამ ზარალი არ განიცადოს რუსული ენერგორესურსების 
შეზღუდვის გამო. 

კულტურა. ევროვიზიის 2022 წლის ფინალში უკრაინული ჯგუფი Kalush Orchestra გადის. რუსეთი და ბელორუსია კონკურსში არ 
მონაწილეობენ და ხმის მიცემის საშუალება არ აქვთ. 

დეკოლონიზაციის კითხვა. უკრაინაში რუსეთის ომის ფონზე, ფინეთმა და შვედეთმა გადახედეს უსაფრთხოების პოლიტიკას. 
ორივე ქვეყანამ გამოთქვა მზადყოფნა განიხილოს ნატოში გაწევრიანება წლების განმავლობაში ნეიტრალიტეტის შემდეგ. 
ფინეთის შემთხვევაში, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება რუსეთს, უკრაინაში განვითარებული მოვლენები აგონებს სსრკ-სა და 
ფინეთს შორის ზამთრის ომის მოგონებებს. მაშინ ფინეთმა მხარდაჭერისთვის მიმართა ერთა ლიგას და საერთაშორისო 
პარტნიორებს. თუმცა, გაჩნდა შეშფოთება გადაწყვეტილების ერთსულოვნებასთან დაკავშირებით. რასაც ჩვენ ვაკვირდებით 
უკრაინაში, ბევრი საერთო აქვს იმასთან, თუ როგორ შეუტია სსრკ-მ ფინეთს 1939 წელს და როგორ შეუტია რუსეთმა უკრაინას 2022 
წელს. წაიკითხეთ მეტი ოლეკსანდრა კოტლიარის, ამერიკის ისტორიის ისტორიკოსის, ილია ლევჩენკოს ბოლო სტატიაში " ომი 
მშვიდობისთვის ". , ხელოვნებათმცოდნე. 

კითხვის კუთხე. 
● ოკუპაცია. უკრაინის დანაკარგები მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტებისა და კომუნისტების მიერ - Тексти.org.ua 

(texty.org.ua) 
● "რა განთავისუფლება?": მარიუპოლის გადარჩენილები, რომლებიც გადაარჩინეს ბოლო სამოქალაქო ბუნკერიდან, 

აღწერენ ალყის საშინელებებს | უკრაინა | მცველი 
● ”მათ იპოვეს ქალი, რომელიც ჩემს ქალიშვილს ჰგავდა, მაგრამ უთავო” | Бабель (babel.ua) - როგორ ამოიცნობენ 

მოხალისეები, პროკურორები და პოლიცია საფრანგეთიდან კრიმინოლოგებთან ერთად რუსების მიერ მოკლულ 
უკრაინელებს - მოხსენება ბუჩას მორგიდან. 

 
სტატისტიკა. 

● გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 70% ეკუთვნის ქვეყნებს, რომლებიც მხარს უჭერენ დასავლეთის პოზიციებს, 
მსოფლიო მშპ-ს 61% და მისი მოსახლეობის 16% ეკუთვნის ქვეყნებს, რომლებიც აქტიურად გმობენ რუსეთს, იტყობინება 
Economist Intelligence Unit . 

● 400 რელიგიური შენობა განადგურდა რუსული დაბომბვის შედეგად. 
● 3381 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 3680 დაშავდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის 

დაწყებიდან, ნათქვამია გაეროს განცხადებაში . რეალური ზარალი გაცილებით მაღალია. 

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-who-vote/world-health-organization-members-pass-resolution-against-russia-idUSKCN2MW14E
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-who-vote/world-health-organization-members-pass-resolution-against-russia-idUSKCN2MW14E
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/least-3000-have-died-ukraine-want-disease-treatment-who-2022-05-10/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/least-3000-have-died-ukraine-want-disease-treatment-who-2022-05-10/
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2022/opening-remarks-at-the-special-session-of-the-who-regional-committee-for-europe
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-10/card/russia-flagged-ships-transport-stolen-grain-to-syria-ukraine-says-XldruHiMyqmJMUYskuRU
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-10/card/russia-flagged-ships-transport-stolen-grain-to-syria-ukraine-says-XldruHiMyqmJMUYskuRU
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-10/card/russia-flagged-ships-transport-stolen-grain-to-syria-ukraine-says-XldruHiMyqmJMUYskuRU
https://www.reuters.com/world/africa/ukraine-war-fuels-food-crisis-distant-africa-2022-05-10/
https://iplatforma.tsoua.com/sap(bD1lbiZjPTEwMA==)/bc/bsp/sap/zsite_integr/nomtrans_en.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-10/europe-gas-extends-losses-as-steady-supply-counters-russia-risks
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-10/europe-gas-extends-losses-as-steady-supply-counters-russia-risks
https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-gas-system-operator-declares-force-majeure-sokhranivka-entry-point-2022-05-10/
https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-gas-system-operator-declares-force-majeure-sokhranivka-entry-point-2022-05-10/
https://t.me/verkhovnaradaofukraine/3604
https://youtu.be/jfm8hVNZt8g
https://sharethetruths.org/2022/05/11/war-for-the-sake-of-peace/
https://sharethetruths.org/2022/05/11/war-for-the-sake-of-peace/
https://texty.org.ua/projects/103854/occupation_eng/
https://texty.org.ua/projects/103854/occupation_eng/
https://texty.org.ua/projects/103854/occupation_eng/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/what-liberation-mariupol-survivors-rescued-from-last-bunker-describe-horrors-of-siege?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1kHL3oqKcmEuH9ZltUa4KtxSTYxt9ZCpXrnnhoORavW86B-XpqD1GLMOA#Echobox=1652135570
https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/what-liberation-mariupol-survivors-rescued-from-last-bunker-describe-horrors-of-siege?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1kHL3oqKcmEuH9ZltUa4KtxSTYxt9ZCpXrnnhoORavW86B-XpqD1GLMOA#Echobox=1652135570
https://babel.ua/en/texts/78474-they-found-a-woman-who-looked-like-my-daughter-but-without-a-head-how-volunteers-prosecutors-and-police-together-with-criminologists-from-france-identify-ukrainians-killed-by-russians-report-from-the-?utm_source=group&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3FidTnCG4a7tyrkYSjzKHWDnw0BrGGBoQuPuF3Sx_FRVFOfPsl2qwJobM
https://www.eiu.com/n/russia-can-count-on-support-from-many-developing-countries/
https://twitter.com/ua_parliament/status/1524097456165859328?s=20&t=hFVKhNRlSy9K2r8PORYSYg
https://twitter.com/ua_parliament/status/1524097456165859328?s=20&t=hFVKhNRlSy9K2r8PORYSYg
https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/ukraine-civilian-deaths-higher-official-toll-un-warns
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● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 
დანაკარგები 2022 წლის 11 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 26 350, ტანკები ‒ 1187, APV ‒ 2856, 
საარტილერიო სისტემები - 528, MLRS - 185, საზენიტო საბრძოლო სისტემები – 87, ფიქსირებული ფრთების 
თვითმფრინავი – 199, შვეულმფრენები – 158, რბილი მანქანები და საწვავის ტანკერები – 1997 წ., კატარღები და მსუბუქი 
სიჩქარის კატარღები – 12, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 310, 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, 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! 
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https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

