
РОСІЙСЬКІ НОВИНИ КРИМУ –
ЧИМ ВАС ЗДИВУЮТЬ ЗМІ
ОКУПАНТІВ

«Така д�яльн�сть, по-перше, не законна. І по-друге, н�хто точно не дотримувався умов по
проведенню археолог�чних розкопок п�д час буд�вництва траси "Таврида". Кр�м того, важливо не
т�льки сам� знах�дки, а й м�сце, де їх виявили. І нав�ть положення, в якому знаходився артефакт»

«Терор, дестаб�л�зац�я � провокац�я – м�ж �ншим, досить м�стк� визначення метод�в,

використаних Рос�єю проти Криму. Д�й, як� Аксьонову зараз дуже важливо виправдати та
лег�тим�зувати. Оск�льки в будь-як�й розвинен�й країн� та демократичн�й держав� на нього
чекав би тюремний терм�н. Швидше за все, саме критику в�д небайдужих людей в�н � називає
"ботами"»
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Знах�дки на трас� «Таврида» вперше представлять на виставц� в
Херсонес� Тавр�йському, що знайшли п�д час розкопок у 2018-2021

роках. 

«Можлив�сть повномасштабної в�йни допустила Рос�я у 2014 роц�, порушивши територ�альну
ц�л�сн�сть України. Кр�м цього, ми бачили, що в рос�йських ЗМІ активно створюють образ "ворога
Рос�ї". Цей метод застосовували ще за радянських час�в, щоб в�двернути увагу людей в�д проблем
всередин� країни»

Рос�йський глава Криму Серг�й Аксьонов заявив, що проти рег�ону зад�ян�
арм�ї бот�в з України: «Тактика д�й з боку посадових ос�б України зрозум�ла –

терор, дестаб�л�зац�я, провокац�ї. Арм�ї бот�в працюють в кримському
напрямку дистанц�йно. Прикидаються кримчанами, вкидають регулярно
дез�нформац�ю з р�зних напрямк�в, дають �нформац�йн� приводи з метою
розпалювання ненавист� один до одного. Все робиться для того, щоб
дестаб�л�зувати ситуац�ю. Н�чого у них не вийде».

Оф�ц�йн� особи країн Заходу повинн� припиняти висловлювання
українських пол�тик�в про можливий в�йськовий конфл�кт з Рос�єю. Таку
думку висловила оф�ц�йний представник МЗС Рос�ї Мар�я Захарова на
бриф�нгу з журнал�стами. «Президент (України Володимир) Зеленський в
принцип� допустив можлив�сть повномасштабної в�йни з Рос�єю. Под�бн�
висловлювання повинн� припинятися тими, хто на Заход� управляє Україною
� неск�нченно тривожиться про долю ц�єї країни», – говорить Захарова
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«Юнарм�йц�» з окупованого Криму, вихованц� загону «Гр�м» рос�йського
держком�тету молод�жної пол�тики рег�ону, зайняли перше м�сце на
всерос�йському зльот� актив�ст�в руху «Пост №1». 

«Важливо завжди пам'ятати, що тимчасова окупац�я АР Крим та м�ста Севастополя є збройним
конфл�ктом в рамках м�жнародного гуман�тарного права. Конвенц�я про захист цив�льного
населення п�д час в�йни зазначає що окупац�йна держава не має права примушувати ос�б, що
перебувають п�д захистом, служити в її збройних чи допом�жних силах. А також заносити д�тей до
списк�в п�дконтрольних їй формувань або орган�зац�й. Таким чином пол�тику Рос�йської
федерац�ї, як держави-окупанта, можна розц�нювати як воєнний злочин» 
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«"Кримська платформа" створена Вашингтоном заради видимост�
п�клування про �нтереси України», заявив секретар Ради безпеки РФ Микола
Патрушев. «Якщо говорити серйозно, це просто велика провокац�я. Вона
орган�зована, звичайно, зах�дними конкурентами та супротивниками», – додав так
званий заступник голови Ради м�н�стр�в РК Георг�й Мурадов. 

«У "Кримськ�й платформ�" добров�льно брали участь 46 країн � м�жнародних орган�зац�й. Вс� вони
п�дтримали територ�альну ц�л�сн�сть України, засудили агресивну пол�тику РФ. А наратив про те, що
хтось "керує" д�ями України – виг�дний Рос�ї»
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