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Ялта отримала в подарунок в�д «побратим�в з П�вн�чного Кавказу» 40

тонн питної води. Як пов�домили п�дконтрольна РФ адм�н�страц�я м�ста,

вода вже доставлена представникам Росгвард�ї, МВС та в Ялтинську
спец�альну школу, а також розпод�ляється по дошк�льним закладам
мун�ципальної осв�ти.

«За оц�нками українських геолог�в та еколог�в, в 2014 р. в Криму було достатньо
пр�сної води для забезпечення побутових потреб кримчан нав�ть без П�вн�чно-
Кримського каналу. Однак окупац�йна адм�н�страц�я нерац�онально використовує
водн� ресурси, внасл�док чого з 2020 р. починаються пер�одичн� перебої з
водозабезпеченням у житлових будинках. Причини – стр�мка м�л�таризац�я
Кримського п�вострова, масове переселення громадян РФ в Крим (за деякими
оц�нками, до м�льйону), та неконтрольована експлуатац�я артез�анських свердловин
у посушливих сезонах в попередн� два роки»

«Д�ї РФ порушують низку норм м�жнародного права. Так, ст. 1 Додаткового протоколу до
Європейської конвенц�ї з прав людини передбачає, що кожна ф�зична або юридична особа має
право мирно волод�ти своїм майном. Це означає, що волод�ти землею має право кожен,
незалежно в�д громадянства. Кр�м того, захоплення або знищення майна на окупован�й територ�ї,
не виправдане в�йськовою необх�дн�стю, квал�ф�кується як воєнний злочин в�дпов�дно до
Римського статуту М�жнародного крим�нального суду»

В окупованому Криму порушили крим�нальну справу проти «ялтинського
осередку забороненої екстрем�стської» орган�зац�ї «Св�дки Єгови». Про це
пов�домили в рос�йському сл�дчому ком�тет� Криму. «Четверо жител�в Ялти з липня
2017 по березень поточного року продовжували орган�зац�ю п�дп�льної д�яльност�
екстрем�стського сп�втовариства: проводили пропагандистськ� збори, розпод�ляли
кошти на потреби об'єднання», – йдеться в пов�домленн�. У Ялт� провели 13

обшук�в член�в осередку орган�зац�ї, вилучили «незаконну л�тературу», а також
комп'ютерну техн�ку, електронн� нос�ї.

«Ми вже говорили про те, що рос�йський "Спутн�к" не отримав затвердження в св�т� через
в�дсутн�сть п�дтверджених кл�н�чних випробувань. Разом з тим, людей не пускають на роботу,
а то � можуть зв�льнити, за в�дмову в�д вакцинац�ї. Тепер Рос�я додає ще й обмеження на
пересування ос�б в рамках своєї агресивної, але не результативної пол�тики боротьби з
коронав�русом»

«В 2017 р. РФ визнала Св�дк�в Єгови екстрем�стською орган�зац�єю �, всупереч м�жнародному
гуман�тарному праву, поширила своє антиекстрем�стське � антитерористичне законодавство на
окупований Крим. Станом на липень 2021 р. три особи вже отримали тюремний терм�н за членство
в “екстрем�стськ�й орган�зац�ї”, ще шестеро перебували п�д домашн�м арештом у зв'язку з п�дозрою
у причетност� до ц�єї рел�г�йної групи. Така пол�тика РФ грубо порушує як основоположн� рел�г�йн�
свободи, закр�плен� у м�жнародних договорах з прав людини, так � м�жнародне гуман�тарне право»

Персоналу дитячих табор�в в окупованому Криму, де щеплено менше 95%

сп�вроб�тник�в, тепер заборонено залишати ц� установи. Про це йдеться в
п�дписаному в середин� липня указ� так званого глави Криму Серг�я Аксьонова. 

У окупац�йної Криму минули вс� терм�ни для «добров�льного в�дчуження
земельних д�лянок», що потрапили п�д д�ю президентського указу про перел�к
прикордонних територ�й, на яких �ноземцям заборонено волод�ти землею. Дал�
матер�али будуть передаватися в суд для примусового перепродажу земл�, або
передач� в держвласн�сть, пов�домила подконтронтрольний РФ м�н�стр майнових �
земельних в�дносин Криму Лариса Кулинич.
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П�к Кеобанд�т, доктор �стор�ї мистецтв, засновник � директор компан�ї Inspiring

Culture з Бельг�ї в�дв�дала музей-запов�дник «Херсонес Тавр�йський» в
Севастопол�. В рамках реал�зац�ї �нформац�йного проекту в агентств� Global Women

Media вона почала вивчати б�ограф�ю Катерини II. Доктор розпов�ла, що це «не
перша її подорож до Рос�ї».

«Проведення наукових досл�джень на окупован�й територ�ї, як м�н�мум, неетичне, а ще й
проголошення її частиною Рос�ї суперечить м�жнародному невизнанню рос�йського наративу
про Крим. До того ж, належне, д�йсно �сторичне, вивчення д�й Рос�йської Імпер�ї в Криму досить
дивне. Якщо щось можна показати, так це те, що Рос�я вже рок�в 300 намагається його окупувати,
русиф�кувати � гнобить м�сцев� кор�нн� народи»
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