
РОСІЙСЬКІ НОВИНИ КРИМУ –
ЧИМ ВАС ЗДИВУЮТЬ ЗМІ
ОКУПАНТІВ

«В�дпов�дно до норм м�жнародного гуман�тарного права, РФ як держава-окупант
зобов'язана охороняти культурн� пам'ятки та �нш� об'єкти культурної спадщини в
Криму. Недбал�сть окупац�йної влади призводить до того, що Україна може втратити
р�дк�сну пам'ятку арх�тектури Криму, побудовану 150 рок�в тому у неоготичному
стил�»

«Будь-яке соц�олог�чне опитування, що проводиться в Криму, не може бути об'єктивним. По-

перше, в Криму не дуже безпечно висловлювати свою думку щодо пол�тичних справ, тим паче
ВЦВГД, 100% акц�й якого належать держав�. По-друге, при проведенн� опитування населення
Криму варто враховувати той факт, що за с�м рок�в окупац�ї до м�льйона громадян РФ
переселилися на п�востр�в»

K R Y M S O S . C O M

 В окупованих Криму руйнується садиба Люст�ха в
Червоногвард�йському район� Це маєток найбагатших н�мц�в степового
Криму.

«Дуже цин�чно звинувачувати Україну в екоцид� через перекриття �ригац�йної споруди, в той час як
окупанти масово забудовують природн� парки, проводять в�йськов� навчання на територ�ях
запов�дник�в, знищують червонокнижн� види флори � фауни Криму. Чого лише вартує буд�вництво
Керченського мосту, внасл�док якого постала загроза для �снування двох червонокнижних вид�в
дельф�н�в. Буд�вництво траси “Таврида” супроводжувалося знищенням рослинного покриву.

Окупанти планують вирубати майже 8 тисяч р�дк�сних дерев заради продовження траси з
Севастополя в Ялту»

Всерос�йський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) пров�в опитування
кримчан. «89% жител�в п�вострова висловили думку, що б�льш усп�шно Крим
розвивається зараз, коли став частиною РФ, 2% вважають, що б�льш усп�шно в�н
розвивався в склад� України, а 4% вважають, що н� тод�, н� зараз Крим не
розвивається», – прив�в ВЦВГД дан� опитування.  

Сл�дчий ком�тет Рос�ї порушив крим�нальну справу за фактом водної
блокади Криму. «У Головному сл�дчому управл�нн� Сл�дчого ком�тету
Рос�йської Федерац�ї порушено крим�нальну справу за ознаками злочину,

передбаченого ст. 358 КК РФ (екоцид)», – пов�домили в СК. Насл�дком
встановлюються «вс� обставини злочину та причетних до нього ос�б».
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Рос�йський кер�вник робочої групи з м�жнародно-правових питань при президент�
Рос�ї Олександр Молохов заявив, що в Києв� про�гнорували його заявку на
участь в сам�т� «Кримська платформа». «Правда про Крим їм не потр�бна, їх
�нтерес полягає лише в одному – влаштувати пропагандистський шабаш
русофобських ведьмак�в на берез� Дн�пра», – сказав в�н. 

«Рос�я вже показала своє ставлення до будь-яких м�жнародних обговорень фактично
про�гнорувавши М�нськ� угоди. Дивно запрошувати будь-кого з Рос�ї на форум аби дати їм ще одну
можлив�сть для просування свого наративу. М�жнародне сп�втовариство вже давно висловило
свою позиц�ю – Рос�я є окупантом даної територ�ї. Обговорювати це не має сенсу. Зараз говоримо
про вир�шення даної проблеми»
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М�н�стр закордонних справ Рос�ї Серг�й Лавров заявив, що орган�зована
Україною «Кримська платформа» є «штучно створеною русофобською
акц�єю». В�н додав, що «Кримська платформа» є «абсолютно пустою, що не має
н�яких перспектив, пропагандистської вит�вкою».

«Кримська платформа, на як�й з�бралися представники понад 40 держав св�ту, руйнує рос�йськ�
пропагандистськ� наративи про “возз'єднання” Криму. Саме тому представники рос�йської влади
так нервово реагують на проведення установчого сам�ту Кримської платформи, називаючи його то
“неонацистським шабашем”, то “пропагандистською вит�вкою”»

ЄВГЕН  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛІТИК  КРИМS O S

ЄВГЕН  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛІТИК  КРИМS O S

https://crimea24.tv/content/v-krimu-razrushaetsya-imenie-samikh-boga/
https://www.c-inform.info/news/id/97090
https://www.c-inform.info/news/id/96646
https://www.c-inform.info/news/id/96646
https://crimea24.tv/content/sk-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-ob-ye/
https://www.c-inform.info/news/id/96646
https://www.c-inform.info/news/id/96646
http://gazeta-chi.ru/obshestvo/ob-izmeneniyah-v-poryadke-peresecheniya-gosudarstvennoj-gran
http://gazeta-chi.ru/obshestvo/ob-izmeneniyah-v-poryadke-peresecheniya-gosudarstvennoj-gran
https://obyektiv.press/node/122747
http://gazeta-chi.ru/obshestvo/ob-izmeneniyah-v-poryadke-peresecheniya-gosudarstvennoj-gran
http://gazeta-chi.ru/obshestvo/ob-izmeneniyah-v-poryadke-peresecheniya-gosudarstvennoj-gran
http://gazeta-chi.ru/obshestvo/ob-izmeneniyah-v-poryadke-peresecheniya-gosudarstvennoj-gran
http://gazeta-chi.ru/obshestvo/ob-izmeneniyah-v-poryadke-peresecheniya-gosudarstvennoj-gran
https://crimea24.tv/content/rusofobskaya-akciya-lavrov-prokomme/
http://gazeta-chi.ru/obshestvo/ob-izmeneniyah-v-poryadke-peresecheniya-gosudarstvennoj-gran
http://gazeta-chi.ru/obshestvo/ob-izmeneniyah-v-poryadke-peresecheniya-gosudarstvennoj-gran
http://gazeta-chi.ru/obshestvo/ob-izmeneniyah-v-poryadke-peresecheniya-gosudarstvennoj-gran

