
РОСІЙСЬКІ НОВИНИ КРИМУ –
ЧИМ ВАС ЗДИВУЮТЬ ЗМІ
ОКУПАНТІВ

«Туреччина намагається п�дтримувати виг�дн� економ�чн� стосунки з багатьма
країнами, в тому числ� з РФ та Україною. Однак Туреччина не визнає незаконну
анекс�ю Криму � посл�довно п�дтримує територ�альну ц�л�сн�сть України. Туреччина
щороку голосує за ухвалення резолюц�й Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму, а
також ф�нансує буд�вництво житла для кримськотатарських родин, як� вимушено
виїхати з окупованого п�вострова»

«“Українська громада Криму” – це п�дконтрольна окупац�йн�й влад� орган�зац�я, д�яльн�сть якої
спрямована на створення �люз�ї про те, що в Криму н�бито поважають права етн�чних
українц�в. Однак реальн�сть зовс�м �нша. За 7 рок�в к�льк�сть учн�в в АР Крим, як� навчалися
українською мовою, скоротилася з 12 694 до 214 – у 60 раз�в. Заф�ксовано випадки, як
окупанти намагаються в�д�брати храми, що належать Православн�й церкв� України � зривають
богослуж�ння. К�льк�сть параф�й ПЦУ за цей час скоротилася у 10 раз�в. Статистика говорить
сама про себе»

K R Y M S O S . C O M

П�дконтрольний РФ телеканал «Крим 24» пов�домив про те, що м�ж
Рос�єю � Туреччиною збудован� партнерськ� в�дносини, але �снують
розб�жност� по тем� Криму. Таку думку висловив прес-секретар
президента РФ Дмитро Пєсков. 

«Натал�я Поклонська зарекомендувала себе як скандальна особист�сть з несистемною повед�нкою.

Це проявлялося � тод�, коли Поклонська очолювала окупац�йну прокуратуру в Криму, � в�дколи вона
стала депутатом Держдуми РФ. Рос�йськ� ЗМІ пишуть, що Поклонську не хочуть бачити у публ�чн�й
пол�тиц� н� адм�н�страц�я президента РФ, н� кер�вництво окупованого Криму, н� пут�нська фракц�я
“Єдина Рос�я”. Тому призначення Поклонської послом у держав�, в як�й немає пом�тних
�нтерес�в РФ, може бути дел�катним р�шенням, щоб усунути скандальну “прокурорку” в�д
публ�чної пол�тики»

В окупованому С�мферопол� проведуть акц�ю, присвячену фестивалю
української культури «Обжинки». «Щор�чно «Українська громада Криму»

сп�льно з ДБУ РК «Будинок дружби народ�в» за старовинною традиц�єю
проводить фестиваль української культури «Обжинки» – свято, присвячений
збору врожаю � останньому оберемку пшениц�, з�браного в пол�», – йдеться в
пов�домленн� орган�затор�в.

Депутат Держдуми Натал�я Поклонська стане послом Рос�ї в республ�ц�
Кабо-Верде, розташованої на Островах Зеленого Мису. Її кандидатура може
бути схвалена найближчим часом. 
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В окупованому Севастопол� на Малаховому курган� «урочисто в�дкривають»

кадетський корпус Сл�дчого ком�тету РФ �мен� Володимира Істом�на. Там
навчаються 139 д�тей, з них половина тих, хто потрапив в складну життєву
ситуац�ю.

«Рос�я ретельно намагається "русиф�кувати" Крим: це � рос�яни, як� м�грували на полуостр�в, �
перереєстрац�я вс�х юридичних ос�б, �, на жаль, призов до арм�ї кримчан. В�дкриття кадетського
корпусу, це ще один механ�зм по "обробц�" людей п�д потр�бн� наративи з дитинства. І д�ти, як�
опинилися у важк�й життєв�й ситуац�ї, можуть йти туди "тому що б�льше н�куди". На м�й погляд,

под�бн� под�ї лише ще раз п�дкреслюють, що питання повернення Криму не повинен ставати
"перспективою на десятил�ття", а повинен вир�шувати якомога швидше»
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За першу половину 2021 року в окупованих Криму � Севастопол� «не змогли
подолати зростання показника природного спаду населення». За даними
Росстату там народилося на 240 д�тей менше, н�ж за перше п�вр�ччя 2020 року.

Паралельно з цим смертн�сть за ш�сть м�сяц�в 2021 року в рег�он� зросла б�льш н�ж
на 3000 випадк�в у пор�внянн� з першим п�вр�ччям 2020 року.

«У 2014 р. Крим окупувала РФ, яка за демограф�чними �ндикаторами не сильно в�др�зняється в�д
України. Наприклад, Україна � РФ перебувають у перш�й десятц� країн св�ту за показником
смертност�. Стр�мке зростання смертност� в Криму може бути пов'язане �з пог�ршенням
добробуту мешканц�в п�вострова. Низьк� зарплати, висок� ц�ни, в�дсутн�сть як�сних продукт�в
харчування � медичних препарат�в – усе це опосередковано впливає на народжуван�сть �
смертн�сть в Криму»
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