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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 78 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. 12 მაისის ღამეს, რუსეთის ჯარებმა რამდენიმე საჰაერო დარტყმა მიაყენეს 
ჩერნიგივის ოლქის ნოვგოროდ-სივერსკს . დაზიანდა სკოლები, ადმინისტრაციული და საცხოვრებელი 
კორპუსები, ასევე მოხდა მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლი. მორიგი თავდასხმა ინფრასტრუქტურის 
ობიექტზე პოლტავას რეგიონში . ხარკოვის ოლქის ლოზოვას თემზე სარაკეტო თავდასხმის შედეგად ერთი 
ადამიანი დაიღუპა. მიკოლაივის რაიონში ბოლო დაბომბვის შედეგად 9 ადამიანი დაშავდა. რუსული ძალები 
აგრძელებენ ზელენოდილსკის თემის დაბომბვას ხერსონის ოლქის საზღვართან. ლუგანსკის რეგიონში 
დაფიქსირდა 26 საარტილერიო დაბომბვა მთელ რეგიონში. რუსული ძალები ცდილობენ გააკონტროლონ 
ქალაქი რუბიჟნე, გადაკეტონ ლისიჩანსკ-ბახმუტის გზატკეცილი და აიღონ სევეროდონეცკი. ერთ დღეში 24 
საცხოვრებელი კორპუსი დაზიანდა. ხერსონის რაიონში რუსეთის ჯარებმა დაბომბეს დასახლებები 
საარტილერიო BM21 Grad-ით, რამაც დააზიანა საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურა. ტყის ხანძრები გრძელდება - 
ამ დროისთვის ხანძრის ქვეშ 8 ჰექტარი ფართობია. დონეცკის რეგიონში , რუსულმა ძალებმა დაბომბეს 
ფენოლური მცენარე ნიუ-იორკის თემში კასეტური საბრძოლო მასალის გამოყენებით; დაშავდა ორი ადამიანი. 
მძიმე ბრძოლები ფრონტის ხაზზე გრძელდება. 

ოკუპირებული ქალაქები. ხერსონის ოლქის თვითგამოცხადებულმა რუსეთის ხელისუფლებამ ოფიციალური 
განცხადება შეიტანა რუსეთის ფედერაციაში გაწევრიანების შესახებ. ვლადიმერ პუტინის წარმომადგენელმა 
დიმიტრი პესკოვმა უპასუხა, რომ გადაწყვეტილება ხერსონის ოლქის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში 
შეყვანის თაობაზე უნდა მიიღონ ამ რეგიონის მაცხოვრებლებმა, რათა გადაწყვეტილებას ჰქონდეს „კანონიერი 
ძალა“. თუმცა ხელისუფლებას სურს რეფერენდუმის გვერდის ავლით და რეგიონის პირდაპირი ანექსიისკენ 
მოუწოდოს. ეს გარკვეულწილად აიხსნება იმით, რომ არ არსებობს ფართო საზოგადოების მხარდაჭერა, როგორც 
მოსალოდნელი იყო. ამასობაში ომის კვლევების ინსტიტუტი პროგნოზირებს რომ რუსეთის ძალები შესაძლოა 
ემზადებიან განახლებული შეტევითი ოპერაციების ჩასატარებლად ხერსონის ოლქის მთლიანად დასაპყრობად 
უახლოეს დღეებში. 

მარიუპოლი. მარიუპოლი უფრო და უფრო ადარებს " შუა საუკუნეების გეტოს " სამედიცინო რესურსებისა და 
სერვისების ნაკლებობის გამო, ასევე წყლის, გაზისა და ელექტროენერგიის შეფერხების გამო. უკრაინის 
ომბუდსმენი დენისოვა იტყობინება , რომ რუსული ძალები არ აძლევენ დაჭრილ სამხედროებს გადარჩენის 
შანსს, რადგან მათ გაანადგურეს მეორე სამხედრო მიწისქვეშა ჰოსპიტალი აზოვსტალზე. სარაკეტო თავდასხმის 
შედეგად საავადმყოფო ორი დღის წინ განადგურდა, 10 ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა სამხედრო და 
მშვიდობიანი მოქალაქე. აზოვსტალში ადამიანები სიცოცხლისთვის საშიში ინფექციის რისკის წინაშე დგანან, 
რადგან არსებობს ანტიბიოტიკების, სამედიცინო ინსტრუმენტების და სტერილური სახვევების ნაკლებობა. 
მცირე დაზიანებების შემთხვევაშიც კი ექიმები იძულებულნი არიან მოკვეთონ კიდურები. 

ვიცე-პრემიერი ირინა ვერეშჩუკი აცნობეს რომ უკრაინამ შესთავაზა რუსეთს აზოვსტალის ქარხანაში დაჭრილი 
დამცველები რუს სამხედრო ტყვეებში გაცვალონ. 

დანაშაულთა დევნა. უკრაინა უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის ომის დროს მშვიდობიანი მოქალაქის 
მკვლელობაში ბრალდებული რუსი სამხედროს პირველ სასამართლო პროცესს გამართავს . 21 წლის რუსმა 
ჯარისკაცმა ვადიმ შიშიმარინმა მოკლა სუმის რეგიონის უიარაღო მკვიდრი, რადგან თვლიდა, რომ მას შეეძლო 
ეცნობებინა მისთვის უკრაინის შეიარაღებული ძალების შესახებ. ბრალდებულმა მანქანის ღია ფანჯრიდან 
კალაშნიკოვის თოფიდან რამდენიმე გასროლა 62 წლის დაზარალებულს თავში ესროლა. 

ომის ღირებულება. ამის შესახებ ევროკომისიის აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა ვალდის 
დომბროვსკისმა განაცხადა უკრაინას რეკონსტრუქციისთვის დაახლოებით 500-600 მილიარდი ევრო 
დასჭირდება. აქედან გამომდინარე, ევროკავშირს დასჭირდება მოამზადოს საერთაშორისო საზოგადოების 
კოორდინირებული პასუხი მზარდ გამოწვევაზე, რომელიც დომბვსკის თქმით, ევროკომისია მზად არის 
კოორდინირებისთვის. ვერნერ ჰოიერი, ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) პრეზიდენტი, ამბობს , რომ უკრაინის 
რეკონსტრუქციის ფასი შეიძლება დაახლოებით ტრილიონი დაჯდეს. ამრიგად, ევროპა მარტო არ უნდა დარჩეს 
უკრაინაში რუსეთის ომის შედეგების წინაშე. მანამდე უკრაინის და ევროკავშირის ხელისუფლება მოითხოვდა 
უკრაინის აღდგენის მარშალის გეგმის მსგავსი გეგმის განხორციელებას. ევროპის ზოგიერთმა ქვეყანამ უკვე 
გამოაცხადა მზადყოფნა უკრაინის გარკვეული რეგიონებისა თუ ქალაქების აღდგენისთვის. 

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-11
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-11
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-appeals-over-worsening-conditions-medieval-ghetto-mariupol-2022-05-11/
https://t.me/denisovaombudsman/5915
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-proposes-swapping-injured-azovstal-defenders-russia-prisoners-2022-05-11/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/11/ukraine-trial-russian-soldier-custody-war-crime/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/11/ukraine-trial-russian-soldier-custody-war-crime/
https://www.politico.eu/article/ukraine-needs-e500b-to-600b-for-reconstruction-commissions-dombrovskis/
https://www.politico.eu/article/ukraine-needs-e500b-to-600b-for-reconstruction-commissions-dombrovskis/
https://www.reuters.com/world/exclusive-top-eu-official-backs-multi-trillion-plan-rebuild-ukraine-2022-05-11/
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საგარეო პოლიტიკა. ჩეხეთის სენატი უკრაინაში რუსეთის არმიის მიერ ჩადენილი დანაშაულები უკრაინელი 
ხალხის გენოციდად აღიარა . მსგავსი რეზოლუციები ადრე მიიღეს ესტონეთმა და ლიტვამ. 

ნატო. „ფინეთმა დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს ნატოში გაწევრიანებას“, - განაცხადეს პრეზიდენტმა საული 
ნიინისტომ და პრემიერ მინისტრმა სანა მარინმა ჰელსინკში ერთობლივ განცხადებაში. ნატო მხარს უჭერს 
გადაწყვეტილებას და მოსალოდნელია, რომ წევრობის სტატუსი სწრაფად მიენიჭება. ეს გადაწყვეტილება მას 
შემდეგ მიიღეს, რაც რუსეთი უკრაინაში შეჭრა, ისევე როგორც ფინეთი რუსეთთან პირდაპირ ესაზღვრება. 

ციფრული უსაფრთხოება. შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, კანადამ, ესტონეთმა და 
ევროკავშირმა განაცხადეს , რომ რუსეთი დგას მასიური კიბერშეტევის უკან სატელიტური ინტერნეტ ქსელის 
Viasat-ის წინააღმდეგ. Viasat არის კალიფორნიული კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალსიჩქარიანი 
სატელიტური საკომუნიკაციო სერვისებს - და მას უკრაინის მთავრობა ძლიერ იყენებდა. თავდასხმა რამდენიმე 
კვირაში მოჰყვა მას შემდეგ, რაც უკრაინის მთავრობის ზოგიერთ ვებსაიტს მოხვდა „wiper“ პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც ანადგურებს მონაცემებს. თავდასხმა მიზნად ისახავდა უკრაინის მეთაურობისა და 
კონტროლის დარღვევას მის ჯარებზე რუსეთის შემოჭრის კრიტიკულ პირველ საათებში. 

ოთხშაბათს (11 მაისს) უკრაინის ვიცე-პრემიერმა და ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრმა მიხაილო ფედოროვმა გახსნა 
2022 წლის პარიზის კიბერ სამიტი. ფედოროვმა განაცხადა, რომ ომამდე რუსეთის კიბერ შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად 
იყო გადაფასებული. 24 თებერვალს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, დასავლეთს ეშინოდა ჰიბრიდული თავდასხმის 
როგორც ონლაინ, ისე ოფლაინში, თუმცა მოსკოვმა ვერ შეძლო რაიმე მნიშვნელოვანი გამარჯვების დაფიქსირება 
ინტერნეტში. კიბერკონფერენციამდე ერთი დღით ადრე, G7 ციფრული მინისტრები დიუსელდორფში შეხვდნენ, რათა 
განეხილათ დიგიტალიზაციის მომავალი, თემატური აქცენტით კიბერუსაფრთხოებაზე. პრესის განცხადებაში მათ 
ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ გააგრძელებენ უკრაინის მხარდაჭერას მათი ქსელების დაცვაში კიბერ ინციდენტებისგან. 
ფედოროვი ასევე მიიწვიეს დიუსელდორფში G7-ის შეხვედრებზე, რადგან უკრაინა დღის წესრიგში იყო. იხილეთ CyberPeace 
Institute-ის მიერ შექმნილი ვადები და ასახავს უკრაინულ ინსტიტუტებსა და ორგანიზაციებს, მათ შორის ჰუმანიტარულ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მოქალაქეებს, მრავალი კიბერშეტევის შესახებ. 

კითხვის კუთხე. 
● უკრაინის ეკონომიკას გაუჭირდება ხანგრძლივი ომის შენარჩუნება | Ეკონომისტი 
● უკრაინაში რუსეთის ომის ეკონომიკური ზიანი დასავლეთის სოლიდარობას ამოწმებს - New York Times 

(nytimes.com) 
● რატომ აყალიბებს რუსეთი დაკავების ცენტრებს უკრაინაში? | Ეკონომისტი 
● რატომ არის უკრაინის გამარჯვება მნიშვნელოვანი მსოფლიოსთვის? 10 მიზეზი ამერიკელი 

ისტორიკოსის ტიმოთი სნაიდისგან (infopost.media) 
 
სტატისტიკა. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 11 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 26 650, 
ტანკები ‒ 1195, APV ‒ 2873, საარტილერიო სისტემები - 534, MLRS - 191, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 
87, ფიქსირებული ფრთიანი თვითმფრინავი – 199, შვეულმფრენი – 161, რბილი მანქანები და საწვავის 
ტანკერები – 2019 წ., კატარღები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 13, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის 
უპილოტო საფრენი აპარატი – 398, სპეცტექნიკა – 41, საკრუიზო რაკეტები – 94. ასევე, მიჰყევით რუსული 
დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს . 
 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 
● სამედიცინო ბატალიონის „ჰოსპიტალერების“ მხარდაჭერა . 2014 წლიდან მუშაობს პარამედიკოსთა 

მოხალისე ორგანიზაცია. გუნდი სამედიცინო დახმარებას უწევს ცხელ წერტილებში. ამჟამად, გუნდი 
აგროვებს დაფინანსებას გაზის ნიღბებისთვის ქიმიური შეტევის შემთხვევაში ცხელ წერტილებში 
მყოფი მედპერსონალისთვის. 

● 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 . 
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მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! სლავა უკრაინა! დიდება უკრაინას! 


