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Роботодавцям в окупованому Криму радять усунути прац�вника без
збереження зарплати в раз� його в�дмови в�д вакцинац�ї в�д COVID-

19 без медичної причини. Про це йдеться в рекомендац�ях М�нпрац� РФ
� Росспоживнагляду, розм�щених на сайт� м�н�стерства. За словами
рос�йського л�каря-в�русолога Євгена Т�макова нав�ть онколог�я не є
протипоказанням в�д щеплення.

«Коли мова йде про примусову вакцинац�ю в Криму рос�йськими вакцинами,

потр�бно враховувати контекст окупац�ї. М�жнародне гуман�тарне право забороняє
проводити медичн� експерименти над цив�льним населенням, як� не викликан�
л�кувальною необх�дн�стю. Тому примусове щеплення кримчан рос�йськими
вакцинами, як� не пройшли кл�н�чн� випробування, може бути воєнним злочином»

«Це вже друг� м�жнародн� спортивн� змагання цього л�та, коли зображення карти України викликає
�стерику у рос�йського кер�вництва. Напередодн� Євро-2020 рос�йськ� чиновники вимагали в УЄФА
заборонити футбольну форму зб�рної України, на як�й зображен� контури нашої держави з Кримом.

П�д час м�жнародних спортивних, культурних, наукових чи �нших заход�в контури країн-учасниць
зображуються у м�жнародно-визнаних кордонах. П�дставою для належних контур�в України може
бути резолюц�я Генеральної Асамблеї ООН 68/272, яка п�дтверджує територ�альну ц�л�сн�сть України,

зокрема суверен�тет України над АР Крим та м.Севастополем»

На розчищення р�чки в Керч� буде вид�лено 31 млн рубл�в, пов�домляє так
званий «Голова Ради м�н�стр�в Республ�ки Крим» Юр�й Гоцанюк. До к�нця цього
тижня п�дрядник повинен приступити до роб�т з очищення.

«Б�льш�сть претенз�й РФ до України пронизан� наративами рос�йської пропаганди. РФ
ймов�рно ставить три ц�л�: 1) переконати м�жнародну сп�льноту в тому, що Україна
систематично порушує права людини, особливо рос�йськомовного населення; 2) ускладнити
розгляд м�ждержавної скарги України проти РФ стосовно под�й на Донбас�; 3) дискредитувати
ЄСПЛ у випадку винесення р�шення не на користь РФ. ЄСПЛ най�мов�рн�ше в�дхилить закиди
РФ щодо перекриття П�вн�чно-Кримського каналу. Бо у м�ждержавн�й скарз� України проти РФ
стосовно Криму суд уже визнав, що Рос�я несе основну в�дпов�дальн�сть за дотримання права
людини на п�востров� з моменту встановлення фактичного контролю над ним. До слова,

Україна за останн� 7 рок�в подала 9 м�ждержавних заяв проти РФ до ЄСПЛ»

«Той факт, що р�чка Мелек-Чесме не розчищалася з 2014 р., став одн�єю з причин повен� у Керч� у
червн� цього року. До цього керчани неодноразово скаржилися м�сцев�й окупац�йн�й адм�н�страц�ї
на те, що русло р�чки заросло чагарниками заввишки у людський зр�ст. Однак окупац�йна влада
м�ста тод� запевняла, що не може займатися розчисткою р�чки через бюрократичну тяганинута
питання власност� водних об'єкт�в»

Рос�я подала скаргу до Європейського суду з прав людини проти України,

розпов�дає прес-служба генпрокуратури Рос�ї. Йдеться про «причетн�сть
української влади до загибел� мирного населення п�д час под�й
Євромайдану в Будинку профсп�лок в Одес� 2 травня 2014 року � п�д час
антитерористичної операц�ї на Донбас�; перекритт� П�вн�чно-

Кримського каналу; напад на дипломатичн� установи Рос�ї, цензуру �
закриття ЗМІ, крах малайз�йського Boeing в липн� 2014 року». Таким
чином хочуть «заф�ксувати в м�жнародно-правовому пол� численн� факти
злочинних д�янь влади України, ... в�дновити мир � злагоду на територ�ї
України».

Прес-секретар президента Рос�ї Дмитро Пєсков вважає, що посольство Рос�ї �
чиновники повинн� в�дреагувати на «�нцидент з приналежн�стю Республ�ки
Крим на карт�, яку розм�стили на оф�ц�йному сайт� Ол�мп�йських �гор в
Ток�о». Нагадаємо, ран�ше на цьому сайт� Крим «в�докремили» в�д решти України
кордоном, але пот�м помилку виправили.
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Кримськ� турф�рми мають нам�р в�дкрити свої представництва в М�нську. Вже
укладен� «контракти про в�дправку туристичних груп з Б�лорус� до Криму». Загальна
сума контракт�в – понад $500 тис. Про це розпов�ла «в�це-прем'єр-м�н�стр з ф�нанс�в
РК» Ірина Кивико. Поки ж окупац�йна влада планує поставити у Б�лорусь 15 тис.

пляшок кримського вина.

«П�сля введення санкц�й проти Рос�ї, а п�зн�ше � Б�лорус�, двом далеко не демократичним режимам
залишається т�льки обм�нюватися представництвами � торг�влею м�ж собою. Так намагаються
п�дтримувати �м�дж функц�онування держав на м�жнародн�й арен�. Також Рос�я вс�ма силами
намагається рухати наратив про лег�тимн�сть присвоєння Криму � для цього розвиває в�дносини з
"дружн�ми режимами" Б�лорус� та Н�гер�ї»
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