
РОСІЙСЬКІ НОВИНИ КРИМУ –
ЧИМ ВАС ЗДИВУЮТЬ ЗМІ
ОКУПАНТІВ

«Проте жодна з п’яти рос�йських вакцин в�д COVID-19 не була схвалена Всесв�тньою
орган�зац�єю охорони здоров'я. І тут виникає питання, нав�що Рос�я розробляє нов�
вакцини. У кер�вництва РФ мабуть є бажання позмагатися з �ншими державами у
розробц� та виробництв� вакцин – якщо не як�стю, то хоча б к�льк�стю»

«В�дпов�дно до Другого протоколу до Гаазької Конвенц�ї про захист культурних ц�нностей у
раз� збройного конфл�кту, Рос�я може проводити археолог�чн� розкопки на окупован�й
територ�ї лише якщо це необх�дно для охорони, обл�ку чи збереження культурних ц�нностей.

Так� розкопки мають зд�йснюватися у сп�впрац� з українськими органами влади. Чимало
артефакт�в, знайдених п�д час археолог�чних розкопок у Криму, вивозяться на територ�ю РФ
всупереч нормам м�жнародного гуман�тарного права»
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М�н�стр промисловост� � торг�вл� Рос�ї Денис Мантуров пов�домив про
в�дкриття в країн� нових майданчик�в з виробництва вакцин в�д
коронавируса. Зараз в оборот� 70 млн доз п'яти рос�йських вакцин, з
них 37,5 млн зробили в серпн�. 

«Нормал�зац�я українсько-рос�йських в�дносин можлива лише п�сля припинення бойових д�й та
в�дновлення суверен�тету України над Кримом � частиною Донбасу»

У Карантинн�й бухт� окупац�йного Севастополя вперше почали розкопки.

Там знаходився порт античного Херсонеса � головн� морськ� ворота.

Ран�ше досл�дники могли лише оглядати ц� затоплен� квартали
стародавнього м�ста.

Володимир Пут�н заявив, що рос�йсько-українськ� в�дносини повинн�
в�дновитися якомога ран�ше: «Вважаю, що та ситуац�я, в як�й ми сьогодн�
перебуваємо, є абсолютно ненормальною, неприродною � рано чи п�зно, а
краще, якщо це станеться рано – чим ран�ше, тим краще – ми в
повноформатному масштаб� в�дновимо наш� в�дносини з Україною»
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Затриман� п'ять прихильник�в забороненого в Рос�ї меджл�су
кримськотатарського народу «п�д�рвали газопров�д п�д С�мферополем за
завданням української розв�дки». Про це пов�домив рос�йський Центр
громадських зв'язк�в (ЦГЗ) ФСБ. «Диверс�я орган�зована територ�альним
п�дрозд�лом Головного управл�ння розв�дки (ГУР) МО України в м�ст� Херсон� – так
званої оперативної службою «Тавр�я» за участ� забороненої в Рос�ї орган�зац�ї
«Меджл�с кримськотатарського народу», – пов�домили в ЦГЗ.

«Рос�я використовує вибух на газопровод� у пропагандистських ц�лях. Зокрема, окупанти хочуть
переконати населення Криму в �снуванн� загрози з боку України та Меджл�су, а також в�дбити
бажання у будь-кого залучатися до Кримської платформи чи нав�ть збиратися на мирн� акц�ї
протесту проти репрес�й в Криму»
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«Втручанням у внутр�шн� справи Рос�ї» назвав рос�йський сенатор в�д Криму
Серг�й Цеков вимогу США зв�льнити п'ятьох п�дозрюваних у пошкодженн�
газопроводу в район� села Перевальне С�мферопольського району. «Ми ж не
просто затримували людей за нац�ональною ознакою. Це вони (США, ред.)

Позначають їх як затриманих кримських татар. Ми затримали людей, як�
п�дозрюються в скоєнн� злочину, незалежно в�д їх нац�ональност�. Арешт цих
людей був проведений п�сля ретельного розсл�дування. Треба поважати наше
законодавство � не втручатися в наш� внутр�шн� справи », - сказав Цеков.

«Ось щодо поважати законодавство це в�рно. Для початку законодавство держави, частина якого
окупована, а також м�жнародн� норми. Н�чн� обшуки � арешти, затримання ос�б нев�домо де,

ведення справи за фальсиф�кованими справах � вибивання з�знань п�д тортурами, а також
каральне ставлення до вс�х небайдужих - це не т�льки "не по закону", це в ц�лому нехтування
поняттями прав людини»
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