
РОСІЙСЬКІ НОВИНИ КРИМУ –
ЧИМ ВАС ЗДИВУЮТЬ ЗМІ
ОКУПАНТІВ

«Дискрим�нац�єю кримчан займається РФ, а не Євросоюз. З 133 пол�тичних в'язн�в з Криму – 98

кримськ� татари, з 6 знайдених мертвими жертв насильницьких зникнень – вс� кримськ� татари.

Кримським татарам пред'являються звинувачення, за як� карають до 20 рок�в позбавлення вол�. А
в новинах не припиняють писати про тортури � безл�ч порушень їхн�х справ у суд�. Людей
виганяють з залу суду за св�дчення на "державн�й" кримськотатарськ�й мов�. Це пол�тика
викор�нення � знищення»

«Незважаючи на те, що кримськотатарська мова визнана де-юре оф�ц�йною на територ�ї
окупованого Криму, на практиц� ж її пост�йно утискають. Є оф�ц�йна заборона висловлюватися
на кримськотатарськ�й мов� у суд�. Зменшується к�лькост� шк�л, де повн�стю викладають
кримськотатарською. Нав�ть т� школи як� залишилися змушен� у 10-11 клас� викладати д�тям
т�льки рос�йською (в�дпов�дно до законодавства держави-окупанта), наявн� кримськотатарськ�
ЗМІ в Криму пост�йно обмежують у свобод� слова»
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Президент Рос�ї Володимир Пут�н вказав голов� Європейської ради
Шарлю М�шелю на «пол�тику дискрим�нац�ї кримчан», що проводиться
Євросоюзом. Президент також зазначив провокац�йний характер
сам�ту «кримської платформи», що пройшов у Києв�. «При тому, що
питання повернення Криму до складу Рос�йської Федерац�ї остаточно
закритий ще в березн� 2014 року», – уточнюється в пов�домленн�. 

«Оголошення Криму прикордонною територ�єю спочатку було направлено на те, щоб "в�джати" в
українц�в їх земельн� д�лянки. З єдиною можлив�стю – прийняти громадянство Рос�ї. Рос�я
продовжує "закручувати гайки". Спочатку дозволили в�дмовлятися в�д прийняття рос�йського
громадянства, тепер же так� люди стали найб�льш незахищеним класом»

П�сля п�дриву газової труби 23 серпня в Перевальному п�д С�мферополем �
арешту «причетних до цього ос�б», деяк� представники зах�дних країн
заявили, що кримськ� татари знаходяться п�д ударом в Криму. Под�бн�
висловлювання оф�ц�йний представник МЗС РФ Мар�я Захарова назвала
«курячою сл�потою» Заходу по в�дношенню до того, що в�дбувається в
Криму. «Кримськотатарська мова отримала державний статус, зростає
к�льк�сть кримськотатарських клас�в � шк�л, функц�онують нац�ональн� ЗМІ,

вид�ляються грош� на житло � будуються мечет�», – написала Захарова на
своїй стор�нц� в Facebook. 

 Іноземц� змогли зберегти право власност� на земельн� д�лянки на
прикордонних територ�ях Криму, надавши в госкомреєстратору
документи про прийняття громадянства РФ. До 1 кв�тня число земельних
д�лянок, якими волод�ють нерезиденти РФ в прикордонних зонах п�вострова,

знизилося з 11,5 тис. до 9066, а до к�нця другого кварталу – до 7344. 

ОГЛЯД  НОВИН  З  9  ПО  15  ВЕРЕСНЯ  2021  РОКУ

ОЛЕСЬ  ЛИСИЧКІН ,  АНАЛІТИК  КРИМS O S

 Окупац�йн� податков� служби в Криму пов�домляють, що к�льк�сть грошей в�д
податк�в зросла на 22%. «На територ�ї Севастополя за 8 м�сяц�в 2021 року до
консол�дованого бюджету країни моб�л�зовано 13,4 м�льярда рубл�в», – пов�домила
прес-служба УФНС Рос�ї. Надходження в бюджет окупант�в зросли на 12% � склали
3,7 млрд рубл�в. 

«Це є природним результатом колон�зац�ї п�вострова, в Крим в'їхало за р�зними оц�нками близько
м�льйона рос�ян, що � викликало прир�ст податкових в�драхувань. Однак н� �нфраструктура, н�
еколог�я не були готов� до такого стр�мкого зростання населення. Як п�дсумок – пост�йн� проблеми
з електро- та водопостачанням, перевантажен�сть звалищ, засм�чен� м�ста � так дал�»
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 В�це-прем'єр окупац�йного уряду Криму Євген Кабанов анонсував буд�вництво
нового курортного м�ста. «З соц�алкою роз�брались, треба формувати базу для
житлового буд�вництва � для якихось рекреац�йних кластер�в, не побоюся цього
слова – нових рекреац�йних м�ст. Зараз п�д кер�вництвом (в�це-прем'єра уряду РФ)

Марата Шак�рзянов�ча Хуснулл�н, глави республ�ки ми розглядаємо �, напевно,

найближчим часом презентуємо появу нового м�ста в Криму», – розпов�в Кабанов. 

«В окупованому Криму спостер�гається пад�ння р�вня життя, низький р�вень зарплат � пост�йне
зростання вартост� продукт�в. Також там все погано з коронав�русом. Не можна сказати, щоб
"соц�алка" була налагоджена. Незважаючи на пр�рву млрд рубл�в, як� Рос�я вливає в Крим в спробах
його русиф�кувати � влаштуватися там кап�тальними вкладеннями � буд�вництвом. І в зв'язку з цим
зведення нового м�ста – просто черговий грошовий пот�к з РФ до Криму, щоб створити там щось
рос�йське. М�сцев� жител� навряд чи отримають в�д цього як�сь блага або зростання р�вня життя»
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