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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 83 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
მარიუპოლი. აზოვსტალიდან პირველი ევაკუაცია განხორციელდა. საღამოს მარიუპოლის აზოვსტალის ფოლადის ქარხნის 
ტერიტორია 10-მდე ავტობუსი უკრაინელი სამხედროებით დატოვა. ავტობუსები დაჭრილი ჯარისკაცებით მოგვიანებით 
ჩავიდნენ ნოვოაზოვსკში, რომელიც დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა. კიდევ 211 
ადამიანი გადაიყვანეს ქალაქ ოლენივკაში, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად 
ტერიტორიაზე. ყველა ევაკუირებული ექვემდებარება შემდგომ პოტენციურ სამხედრო ტყვეთა გაცვლას რუსეთთან. ამჟამად, 
ვარაუდობენ, რომ დაახლოებით 600 ჯარისკაცი იმყოფებოდა ფოლადის ქარხანაში. უკრაინის სამხედროებმა განაცხადეს , რომ 
მიმდინარეობს მცდელობები იმ ადამიანების ევაკუაციისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ შიგნით არიან. უკრაინის გენერალური 
შტაბის ოფიციალური შეტყობინება. " მარიუპოლის " გარნიზონმა შეასრულა თავისი საბრძოლო მისია ". აზოვის ბატალიონის 
უფროსმა განაცხადა, რომ ხალხის გადარჩენის ბრძანებას ასრულებენ. 82 დღის განმავლობაში მათ იზიდავდნენ რუსული 
ჯარების უმაღლესი ძალები საკუთარ თავზე, რითაც უკრაინის არმიას საშუალება მისცეს გადაჯგუფებულიყო, მეტი პერსონალი 
მოემზადებინა და მეტი იარაღი მიეღო პარტნიორი ქვეყნებიდან. 

უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, მარიუპოლში, რუსული ჯარების ძირითადი ძალისხმევა მიმართულია უკრაინული 
შენაერთების ბლოკადასა და დამარცხებაზე "აზოვსტალის" ქარხანასთან. დამპყრობლები ცდილობენ შეაღწიონ ან გადაკეტონ 
გასასვლელი აზოვსტალის ბუნკერებიდან. ყველა სახმელეთო ოპერაციას რუსები ახორციელებენ მხოლოდ ქარხნის პერიმეტრის 
გასწვრივ. "აზოვსტალში" თხუთმეტი ქალი დაიღუპა. მათ შორის არიან სამხედრო მოსამსახურეები და სამედიცინო მუშაკები. 

ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. სამშაბათს დილით ლვოვსა და ლვოვის რეგიონში აფეთქებების სერია მოხდა. ძირითადად საჰაერო 
თავდაცვის სისტემა ისმოდა ლვოვში, თუმცა, დაბომბვის ნარჩენებმა დააზიანა სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა იავორივის 
რეგიონში. ლვოვის მერის თქმით, ეს იყო ყველაზე დიდი თავდასხმა რეგიონში გაშვებული რაკეტების თვალსაზრისით. რუსულმა 
ძალებმა დაბომბეს ორი სოფელი ჩერნიგოვის რაიონში რუსეთ-უკრაინის საზღვართან. ხუთი რაკეტა დაარტყა სამოქალაქო 
ინფრასტრუქტურას ოჰტირკაში, სუმის რეგიონში. სასაზღვრო რეგიონების რეგულარული დაბომბვა, როგორიცაა ჩერნიგივი და 
სუმი, ჩვეულებრივი პრაქტიკაა რუსეთის ხელისუფლების მიერ ამ რეგიონებში უკრაინული ძალების სიფხიზლის 
შესანარჩუნებლად. ხარკოვის ოლქში რუსი სამხედროები გაშეშებული ამონიუმის ნიტრატის მქონე საწყობში და აფეთქების 
შედეგად წითელი ღრუბელი ჩამოყალიბდა. 
 
დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება , რომ დაახლოებით 3500 შენობა ჩერნიგოვის რეგიონში განადგურდა ან 
დაზიანდა უკრაინის დედაქალაქისკენ რუსეთის მიტოვებული წინსვლის დროს. ზარალის 80% საცხოვრებელ კორპუსებს მიადგა. 
ზარალის უმეტესი ნაწილი სხვადასხვა ტიპის არტილერიამ გამოიწვია, რაც ადასტურებს მიზანმიმართულ თავდასხმებს 
დასახლებულ პუნქტებზე. 
 
ოკუპირებული ქალაქები. რუსულ ძალებს დაევალათ დროებით ოკუპირებული ენერხოდარი ზაპორიჟჟიას რეგიონში 
"რეფერენდუმისთვის" მოემზადებინათ. Enorhodar ცნობილია თავისი Zaporizhzhia NPP-ით, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესია 
ევროპაში. „უკრაინსკა პრავდა“ რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით , რუსებს სურთ შექმნან მედიის იმიჯი, რომელიც 
ვარაუდობს, რომ ქალაქის მცხოვრებლები, სადაც მთავარი ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს, გამოხატავენ რუსეთთან 
შეერთების სურვილს, მაგრამ სინამდვილეში, რუსეთის ძალებს სურთ, რომ საბოლოოდ დააკავშიროს ზაპორიჟჟიას ატომური 
ელექტროსადგური როსატომთან და გაანადგუროს უკრაინის ენერგეტიკული სისტემა. ადგილობრივების თქმით, ენერჰოდარში 
რუსი სამხედროები ორშაბათს ბინებში წავიდნენ და მამაკაცები აიყვანეს, ხელები შეუკრათ და გაურკვეველ ადგილას წაიყვანეს. 
ამ დროისთვის გავრცელებული ინფორმაციით, ექვსი ადამიანია გატაცებული. ამ დანაშაულების ჩადენისას რუსები ბინებში 
მცხოვრებ ყველას იარაღზე ატარებდნენ. 
 
ხერსონის რეგიონი. ოკუპირებულ ხერსონის რეგიონში ჰუმანიტარული კრიზისი იზრდება. ყველა შემოსასვლელი და 
გასასვლელი კონტროლდება რუსული ძალების მიერ, ამდენად, რეგიონის მაცხოვრებლებს არ აქვთ შესაძლებლობა 
გადაადგილდნენ უკრაინის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და თითქმის შეზღუდული აქვთ რეგიონში გადაადგილების 
შესაძლებლობა. ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას ხშირად აფერხებენ და ძარცვავენ რუსული ძალების მიერ. ოკუპაციის 
პირველ დღეებში ოკუპანტებმა გაძარცვეს დიდი რაოდენობით კვების ქსელი და აფთიაქი. უკრაინული საქონელი ყირიმსა და 
რუსეთში გადიოდა. ჰუმანიტარული დახმარების სახით რუსები 5 წლიანი პროდუქციისა და ვადაგასული მედიკამენტების 
დისტრიბუციას ახდენენ. ამავდროულად, მათ სანაცვლოდ მოითხოვენ პასპორტის მონაცემებს, პენსიონერთა, სოციალურ 
მუშაკთა სიებს და მხოლოდ კონკრეტულ თემში მცხოვრებ ადამიანებს. ხერსონში ქალაქის მერის იგორ კოლიხაევის თქმით, 
წამლები ორ კვირაში ამოიწურება, წვეთოვანი ხსნარები არ არის, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისთვის საკმარისი წამალი არ 
არის და ჟანგბადის ნაკლებობაა. მედიკამენტებისა და საკვების მარაგის მკვეთრი ნაკლებობა ფიქსირდება რეგიონშიც. ამჟამად 
რეგიონში 1 მილიონი მოსახლედან 500 000-მდე ადამიანი რჩება. რუსულმა ჯარებმა გაძარცვეს ხერსონის საზოგადოებრივი 
მედია "სუსპილნე" და ახლა მის ნაცვლად პროპაგანდას ქმნიან. რუსმა სამხედროებმა მაუწყებლის ოფისში ერთ-ერთი შტაბი 
მოაწყვეს. აღჭურვილობა ამოიღეს. 
 
ადამიანის უფლებები . რუსეთს აქვს ხელახლა გახსნა ბანაკები , რომლებიც შეიქმნა ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში, სადაც 
იძულებით დეპორტირებული უკრაინელები ცხოვრობდნენ. რუსეთმა ამ ბანაკებში მხოლოდ მარიუპოლიდან 65 000 უკრაინის 

https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-troops-evacuate-mariupol-ceding-control-russia-2022-05-17/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-counter-attacks-russian-forces-east-2022-05-16/
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318566267123125
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318566267123125
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/16/7346560/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/16/7346560/
http://t.me/Zhyvytskyy%20/2161
http://t.me/Zhyvytskyy%20/2161
https://nv.ua/ukr/kharkiv/u-harkivskiy-oblasti-okupanti-vluchili-u-sklad-z-himikatami-novini-harkova-50242645.html
https://nv.ua/ukr/kharkiv/u-harkivskiy-oblasti-okupanti-vluchili-u-sklad-z-himikatami-novini-harkova-50242645.html
https://nv.ua/ukr/kharkiv/u-harkivskiy-oblasti-okupanti-vluchili-u-sklad-z-himikatami-novini-harkova-50242645.html
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1526422852337115136?s=20&t=F6ao1BN5UGbZX7cq4I1hNQ
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/16/7346631/
https://t.me/denisovaombudsman/6007
https://suspilne.media/240088-vijskovi-rf-rozikrali-suspilne-herson-a-teper-stvoruut-propagandistskij-kanal/
https://t.me/ukrainenowenglish/8257
https://t.me/ukrainenowenglish/8257
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მოქალაქე გადაასახლა, მათ შორის ბავშვები და მოხუცები. რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთ საზღვაო რეგიონში, რომელიც უფრო 
ახლოს არის ტოკიოსთან, ვიდრე მოსკოვთან, ადგილობრივმა გაზეთმა აპრილის ბოლოს იტყობინება, რომ 300 ადამიანი, მათ 
შორის 86 ბავშვი, ორსული ქალი და პენსიონერი, ჩავიდა ვლადივოსტოკში, დამღლელი შვიდდღიანი მოგზაურობის შემდეგ 
ტრანსზე. -ციმბირის ექსპრესი. ახალმოსულები, მათ შორის ისინიც, ვინც მარიუპოლის ალყას გადაურჩნენ, გადაიყვანეს 
სასტუმრო კომპლექს „ვოსტოკში“, სანაპიროზე, ნახოდკას მახლობლად. მაშინ როცა რუსული მედია ამტკიცებდა, რომ 
უკრაინელებმა რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში ცხოვრება "აირჩიეს" და დასძინეს, რომ "თითქმის ყველა სარგებლობს ზღვის 
სილამაზით", მარიუპოლის მერის მრჩეველმა თქვა, რომ უკრაინელებს არც საბუთები აქვთ და არც ფული. ჰპირდებოდა მხოლოდ 
დაბალანაზღაურებად სამუშაოებს მსოფლიოს კიდეზე. 

ომის დანაშაულთა დევნა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს 42 გამომძიებელი უკრაინაში ჩავა, რათა 
გამოიძიოს რუსი ოკუპანტების მიერ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებები, განაცხადა ICC-ის მთავარმა პროკურორმა კარიმ 
ხანმა, წერს Le Monde . გამომძიებელთა ჯგუფში შედის 30 სპეციალისტი ნიდერლანდებიდან, მათ შორის სასამართლო 
ექსპერტები და ანალიტიკოსები, რომლებიც " დაადგენენ ფაქტებს და დაადგენენ სიმართლეს ". იმავდროულად, უკრაინელმა 
სამართალდამცავებმა დაადგინეს 45 რუსი, რომლებმაც, გამომძიებლების თქმით, უკრაინაში სისასტიკე ჩაიდინეს. „ სამი პირი 
უკვე სასამართლოშია. ეს არის ერთი პირი, რომელსაც ბრალი ედება მშვიდობიანი მოქალაქის მკვლელობაში, კიდევ ორი პირი 
სასამართლოშია წარდგენილი (ისინი ფიზიკურად უკრაინაში იმყოფებიან). ეს ის ხალხია, რომლებმაც დაბომბეს სამოქალაქო 
ინფრასტრუქტურა ხარკოვის რეგიონში ”, - განაცხადა გენერალური პროკურორი ირინა ვენედიქტოვა. 

ბუჩაში კიევის ოლქის პოლიციამ იპოვა სამარხი სამი სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული მამაკაცის გვამებით, რომლებიც 
დახვრიტეს რუსმა ჯარებმა. 

ომის დანაშაულები. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო, პროკურორები მთელი მსოფლიოდან და უკრაინის 
გენერალური პროკურორი იძიებენ 8000-ზე მეტ ცნობას უკრაინაში შესაძლო ომის დანაშაულების შესახებ, რომელშიც 500 
ეჭვმიტანილი მონაწილეობს. ბევრს ადანაშაულებენ იმაში, რომ მიზანმიმართულად მიზნად ისახავს სამოქალაქო 
სტრუქტურებს, როგორიცაა საავადმყოფოები, თავშესაფრები და საცხოვრებელი უბნები. რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრიდან 
თითქმის სამი თვის განმავლობაში, Associated Press-მა და PBS-ის სერიალმა "Frontline" დამოუკიდებლად გადაამოწმეს 57 სკოლა, 
რომლებიც განადგურდა ან დაზიანდა ისე, რაც მიუთითებს შესაძლო ომის დანაშაულზე. აღრიცხვა, სავარაუდოდ, წარმოადგენს 
კონფლიქტის დროს ჩადენილი პოტენციური ომის დანაშაულების მხოლოდ ნაწილს და სია ყოველდღიურად ახლდება. 

ომის დანაშაულის მტკიცებულებები. ამოქმედდა მეხსიერების ვირტუალური მუზეუმის ვებგვერდი , რომელიც ეძღვნება კიევის 
რეგიონში რუსეთის შემოჭრის კვლევას. ეს რესურსი გთავაზობთ შესაძლებლობას ატაროთ 3D ტურები კიევის რეგიონის 
დაბომბილი რუსეთის ქალაქებში. 

საგარეო პოლიტიკა. შვედეთმა ოფიციალურად გადაწყვიტა გაწევრიანება ნატო, მისი მეზობელი ფინეთის მსგავსი 
გადაწყვეტილების შემდეგ, დაასრულებს 200 წელზე მეტი ხნის სამხედრო შეურიგებლობას რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის 
შემდეგ. წევრობის განაცხადი ფინეთთან ერთად წარედგინება. 

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ ოფიციალური ვიზიტი ბრიუსელში დაიწყო, რათა ხელი შეუწყოს 
მეექვსე სანქციების პაკეტს, სამხედრო დახმარებას და ივნისში უკრაინას პოტენციური კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. „ ვიცნობ 
ქვეყნებს, რომლებიც უაღრესად უჭერენ მხარს ამ გადაწყვეტილებას და ვიცნობ მათ, ვინც თვალყურს ადევნებს მოვლენებს და 
მიიღებენ გადაწყვეტილებას თარიღთან ახლოს “, - განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა 
საბჭოში სარეკლამო სიტყვით კულებამ ყურადღება გაამახვილა სანქციების შემდეგ პრიორიტეტულ სფეროებზე - ნავთობისა და 
ენერგეტიკული ემბარგო, რუსული და ბელორუსული ბანკების SWIFT სისტემიდან გათიშვა, სავაჭრო კავშირების გადახედვა და 
მათი შეწყვეტა, აკრძალვა. რუსული მედიის პროპაგანდისტული ნაკადის შეწყვეტა, ასევე ინდივიდუალური სანქციების 
გაძლიერება. 

ევროკავშირი უკრაინას 500 მილიონი ევროს დახმარებაზე შეთანხმდა. მაგრამ ისინი არ შეთანხმდნენ სანქციების მეექვსე 
პაკეტზე, რომელიც ითვალისწინებს რუსული ენერგორესურსების უარყოფას. თუმცა, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა 
მინისტრებმა ვერ მიაღწიეს კონსენსუსს, რათა დაერწმუნებინათ უნგრეთი , მოეხსნას ვეტო რუსეთზე შემოთავაზებული ნავთობის 
ემბარგოს შესახებ, ლიტვამ განაცხადა, რომ ბლოკი "ერთ წევრ სახელმწიფოს მძევლად ეკავა". 

Აზრის გამოკითხვა. რაზუმკოვის ცენტრმა ჩაატარა სოციოლოგიური გამოკითხვა უკრაინის მოქალაქეებზე, რომლებმაც უკრაინა 
დატოვეს უკრაინაში რუსეთის ომის დასაწყისში და ახლა უკრაინაში ბრუნდებიან. ამჟამად უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო 
სამსახურები მიუთითებენ უკრაინის მოქალაქეების უკრაინაში დაბრუნების მაღალ ტალღაზე. დასკვნები აჩვენებს, რომ უკრაინის 
მოქალაქეები, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილები, ჯერ კიდევ ნაკლებად დაბრუნდებიან უკრაინაში (ან, როგორც 
ზოგიერთმა მათგანმა განუცხადა ინტერვიუერებს, ტოვებენ შვილებს სხვა ნათესავებთან და თავად ბრუნდებიან ქვეყანაში). 

კითხვის კუთხე. 
● ესტონეთის Tou gh Voice უკრაინაზე მოუწოდებს პუტინთან კომპრომისზე წასვლას - New York Times (nytimes.com) 
● უკრაინის ქალაქი ძალადობრივი ახალი რეჟიმის ქვეშ: როგორ შეცვალა რუსულმა ოკუპაციამ ცხოვრება 

მელიტოპოლში - The New Yorker (newyorker.com) 
● დაგეგმვა დამოუკიდებელ უკრაინაში: მისი ფორმირებისა და კონსოლიდაციის გაგება (tandfonline.com) 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/14/karim-khan-avant-toute-chose-nous-devons-rechercher-les-faits-et-etablir-la-verite_6126110_3210.html?fbclid=IwAR31mK-EJ0VII0ZgSdIMVyOB622vyaaWuoVoRX8iZNysz6uDXzNbXiOsUNw
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3484645-venediktova-vstanovili-vze-45-osib-iz-rosii-aki-vcinali-voenni-zlocini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3484645-venediktova-vstanovili-vze-45-osib-iz-rosii-aki-vcinali-voenni-zlocini.html
https://www.facebook.com/100064629762025/posts/pfbid0GMLWjauq1w9Gq1gNye2wouKjYj8QgCAPajxgRHxpJZeSLnxSQ3hg9aEaYuDYZBkGl/?d=n
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/interactive/ap-russia-war-crimes-ukraine/?facets=%7CSchool+or+University%7C
https://kyivregiontours.gov.ua/war-tours
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/16/sweden-announces-nato-membership-bid-one-day-after-finland
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/16/sweden-announces-nato-membership-bid-one-day-after-finland
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1526133998627475457?s=20&t=JM8MwXlcWHUx3FbtRSYLHQ
https://mfa.gov.ua/news/vistup-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-na-zasidanni-radi-ministriv-zakordonnih-sprav-yes?fbclid=IwAR2KJHGPFeVNCkOlVCVAw8oTZBmcmlN1QSkmoaoKcm3q_U8lOxV_GFMUz0I
https://mfa.gov.ua/news/vistup-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-na-zasidanni-radi-ministriv-zakordonnih-sprav-yes?fbclid=IwAR2KJHGPFeVNCkOlVCVAw8oTZBmcmlN1QSkmoaoKcm3q_U8lOxV_GFMUz0I
https://www.reuters.com/world/europe/one-country-holding-eu-hostage-russian-oil-embargo-lithuania-says-2022-05-16/
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/nastroi-ta-otsinky-ukrainskykh-bizhentsiv-shcho-povertaiutsia-na-batkivshchynu
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/estonia-kallas-ukraine-russia.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm8ciPsSGYyMvErQf617apw-xCicQt5IdbwmQPh71apCPFZkSg-l54GZg48EKmM1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLdzK8D_He0XQlOAc19pV6cVr8imgCwf_PDrMj3Nd_3fxyBsstTCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX9g4Wla6NNUO9gfPauXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotqrOrXGPwMm2xPY0EcZErbd3iYSyIDd3_8sqsgiCnm0&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/estonia-kallas-ukraine-russia.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm8ciPsSGYyMvErQf617apw-xCicQt5IdbwmQPh71apCPFZkSg-l54GZg48EKmM1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLdzK8D_He0XQlOAc19pV6cVr8imgCwf_PDrMj3Nd_3fxyBsstTCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX9g4Wla6NNUO9gfPauXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotqrOrXGPwMm2xPY0EcZErbd3iYSyIDd3_8sqsgiCnm0&smid=tel-nytimes
https://www.newyorker.com/magazine/2022/05/23/a-ukrainian-city-under-a-violent-new-regime
https://www.newyorker.com/magazine/2022/05/23/a-ukrainian-city-under-a-violent-new-regime
https://www.newyorker.com/magazine/2022/05/23/a-ukrainian-city-under-a-violent-new-regime
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02697459.2022.2066766?src=recsys&fbclid=IwAR01Aw9zNhQf7x66Sy1NgdfLeZsj74PWcbcJWyEyW6O1TPr715fQ_4kiSCQ
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02697459.2022.2066766?src=recsys&fbclid=IwAR01Aw9zNhQf7x66Sy1NgdfLeZsj74PWcbcJWyEyW6O1TPr715fQ_4kiSCQ
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სტატისტიკა. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 
დანაკარგები 2022 წლის 17 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 27 900, ტანკები - 1235, APV - 3009, 
საარტილერიო სისტემები - 578, MLRS - 198, საზენიტო საბრძოლო სისტემები – 90, ფიქსირებული ფრთების 
თვითმფრინავი – 201, შვეულმფრენები – 167, რბილი მანქანები და საწვავის ტანკერები – 2109, კატარღები და მსუბუქი 
სიჩქარის კატარღები – 13, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 436, სპეცტექნიკა – 43, 
საკრუიზო რაკეტები - 97. 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარი დაუჭირეთ „ სისხლის აგენტებს “ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ბოლო 6 წელია სისხლის 
დონაციის აქტიური პრომოუტერია. ომის დროს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს კამპანიას 
პირველადი სამედიცინო დახმარების ნაკრებისთვის ტერიტორიული თავდაცვის ჯარისკაცებისთვის, 
მეხანძრეებისთვის და მოხალისეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ხალხის ევაკუაციაში. მთავარი მიზანია 
ჰემოსტატიკური მარლის, გულმკერდის ბეჭდების, სახვევებისა და ტურნიკების შეძენა. 

● 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! 

http://en.bloodagents.com.tilda.ws/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

