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«Ця новина показує неефективн�сть рос�йської пол�тики охорони здоров'я в окупованому
Криму. Крим � Севастополь останн�м часом пост�йно б'ють "антирекорди": зростає к�льк�сть
хворих � померлих. Л�жкового фонду не вистачає, як не вистачає � л�кар�в. М�сцева "влада"

змушена закуповувати модульн� холодильники � розвантажувати цим морги. Ран�ше
пов�домлялося, що в аптеках деф�цит л�к�в. Однак, зам�сть запуску сертиф�кованої ВООЗ
вакцини або �нших адекватних заход�в у рамках громадської охорони здоров'я, Рос�я вибирає
д�ї, що вже не здатн� виправити ситуац�ю, лише, у кращому раз�, не допустять її пог�ршення»

В окупованому Криму через пандем�ю коронав�русу вводять обов'язкову
само�золяц�ю для людей в�ком понад 60 рок�в. Ц� обмеження не
стосуються громадян, як� пройшли вакцинац�ю або перехвор�ли на COVID-

19 � отримали в�дпов�дний сертиф�кат. Але рос�йська влада Криму
призупинила д�ю п�льгового проїзду для пенс�онер�в.

«У 2013 р. 82% потреб Криму у природному газ� забезпечувалися за рахунок власних
поклад�в, решта газу постачалася з материкової України. У 2014 р. окупанти
захопили українськ� буров� установки, за допомогою яких почали видобуток газу не
лише б�ля узбережжя Криму, а в Одеському газовому родовищ�, яке розташоване
ближче до Одеської област�, н�ж Кримського п�вострова. За даними
“Чорноморнафтогазу”, з 2014 р. по 2020 р. рос�йськ� компан�ї видобули на
Кримському п�востров� та шельф� Чорного � Азовського мор�в понад 11 млрд. м3 газу,

як� належать Українському народу. Тим не менш, окупований Крим не став
самодостатн�м у питанн� газозабезпечення»

Головний �нженер п�дконтрольного РФ «Чорноморнафтогазу» Олег Гринь
вважає, що у надрах Криму чимало природного газу. Проте рег�он
використовує природний газ Краснодарського краю для електрики. 
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Ялтинський економ�чний форум мали в�дв�дати «�нвестори з �нших країн». «Ми їх
не аф�шуємо, щоб вони не потрапили п�д санкц�ї», – пов�домив Дмитро Ворона,

генеральний директор рос�йської Корпорац�ї розвитку Криму. 

«Для окупант�в такий “форум” являє собою зб�говисько пророс�йських пол�тик�в та б�знесмен�в з
р�зних країн св�ту. Однак у св�т� небагато охочих �нвестувати у п�дсанкц�йну територ�ю та ще й п�д
загрозою потрапити п�д санкц�ї ЄС та США»
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П�дконтрольн� РФ депутати у С�мферопол� перейменували сквер, парк та площу:

сквер Казанський стане ним. Валер�я Єрмака, парк «Мир» – парком �м. Дмитра
Бистролетова, площа Радянської Конституц�ї – площею �м. Миколи Багрова. Також у
район� площ� Московської з'явився сквер Олександра Невського, а перехрестя
вулиць Козлова, Севастопольської та Субх� стало алеєю В�йськової Слави.

«Рос�я намагається насадити виг�дний їй �сторичний контекст в окупованому Криму. І у зв'язку з цим
обирає “значних д�яч�в” або пророс�йських марг�нал�в у Криму, або про спадщину Радянського
Союзу. Сумно, що п�востр�в зараз має �снувати у межах даного контексту»
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Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США Mount Whitney розпочав перех�д по
Чорному морю для проведення операц�й �з союзниками та партнерами по НАТО.

Глава МЗС Рос�ї Серг�й Лавров зазначив, що активн�сть США в Чорному мор�, куди
нещодавно було в�дправлено американського есм�нця, не додає стаб�льност�.
«Можемо подивитися на нього в б�нокль або приц�л в�дпов�дних систем оборони», –

прокоментував Пут�н.  

«Окупувавши Крим, Рос�я почала розглядати Чорне море як ледь не “рос�йське озеро”.

М�л�таризац�я Рос�єю Криму та перешкоджання судноплавству у Чорному мор� є загрозами не лише
Україн�, а � створюють безпековий виклик для сх�дного флангу НАТО. З ц�єю причини країни НАТО
почали част�ше проводити в�йськов� навчання в Чорному мор�, �нколи залучаючи Україну та Груз�ю
до них»
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