
РОСІЙСЬКІ НОВИНИ КРИМУ –
ЧИМ ВАС ЗДИВУЮТЬ ЗМІ
ОКУПАНТІВ

«П�сля початку окупац�ї, РФ проводить динам�чну пол�тику м�л�таризац�ї Криму. За 7

рок�в значно зб�льшено в�йськовий контингент на п�востров�, проводиться буд�вництво
нових в�йськових об’єкт�в та в�йськов� навчання, створено п�льгов� умови для
проживання в�йськових. Так� д�ї держави-окупанта є порушенням норм м�жнародного
права та становлять в�йськову загрозу для України та �ноземних держав»

K R Y M S O S . C O M

«Нараз� ВООЗ визнала т�льки 6 ефективних вакцин, до перел�ку яких не входить н� одна з
рос�йських. В�домо, що вакцини з РФ не пройшли ус� стад�ї кл�н�чних випробувань, що необх�дн� для
реєстрац�ї препарат�в, а також ВООЗ знайшла значн� порушення на заводах по їх виготовлення.

Також РФ не визнає �нш� вакцини – це створює проблеми людям, як� хочуть в�льно подорожувати та
вакцинуються �ншими препаратами»

ЄВГЕН  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛІТИК  КРИМS O S

«Окупант�в дуже бентежить, що майже н�хто у св�т� не визнав законн�сть окупац�ї
Криму. М�жнародн� санкц�ї, запроваджен� у зв'язку з незаконною анекс�єю Криму, не
дозволяють залучати зах�дн� �нвестиц�ї в розвиток п�вострова. Б�льше того, нав�ть
так� рос�йськ� г�ганти як Газпром не можуть зд�йснювати свою д�яльн�сть в Криму,

щоб не потрапити до санкц�йного списку ЄС та США»

Жител� окупованого Криму можуть вибрати будь-яку з рос�йських
вакцин проти COVID-19. У пол�кл�н�ках � моб�льних амбулатор�ях є
«Супутник V», «Супутник Лайт», «Еп�ВакКорона» � «Ков�Вак», пов�домили в
рос�йському М�н�стерств� охорони здоров'я. 

«АР Крим та м. Севастополь є нев�д’ємною складовою частиною суверенної, незалежної,
демократичної, соц�альної, правової держави Україна. Територ�я України в межах �снуючого
м�жнародно визначеного кордону є ц�л�сною � недоторканною. Україна як � м�жнародна сп�льнота
не визнає АР Крим та м. Севастополь як частину Рос�йської Федерац�ї, та квал�ф�кує под�ї з лютого
2014 року як агрес�я РФ та окупац�ю частини територ�ї України» 

Заступник голови рос�йського Ради м�н�стр�в Криму Георг�й Мурадов вважає, що
Рос�я повинна перейти до позиц�ї примусу України щодо визнання рос�йського
статусу п�вострова.  

Рос�йський глава Криму Серг�й Аксьонов назвав план України з
«деокупац�єю» Криму безнад�йним фарсом. «Н�як� стратег�ї, плани, кроки не
можуть впливати на рос�йський статус Криму ... Мабуть, єдиний сенс в�д
под�бних "документ�в" – розвиток фантастичних зд�бностей у їх автор�в. Іншого
вихлопу немає � бути не може», - написав в�н на своїй стор�нц� в соцмереж�. 
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Одному з н�бито орган�затор�в п�дриву газопроводу в Криму Нар�ману Джелялову
посилили звинувачення, – йому загрожує до 20 рок�в позбавлення вол�. «Свою
провину в �нкрим�нованих д�яннях Нар�ман не визнає. Давати св�дчення на
додатковому допит� в�н в�дмовився, скориставшись правом обвинуваченого не давати
показання», – пов�домив адвокат Микола Полозов.

«Українськ� правозахисники розглядають ув'язнення Нар�мана Джеляла в якост� помсти за його
участь у Кримськ�й платформ�. П�сля обшуку рос�йськ� силовики вивезли Джеляла у нев�домому
напрямку, допитували у наручниках та з м�шком на голов�. Майже два дн� його родич� не знали,

що з ним сталося. У такий спос�б ФСБ сфабрикувала крим�нальну справу проти Нар�мана Джеляла,

Асана та Аз�за Ахтемових»

ЄВГЕН  ЯРОШЕНКО ,  АНАЛІТИК  КРИМS O S

Рос�йська влада на окупованому п�востров� святкуватиме 100 рок�в в�д дня
заснування Кримської Автономної Радянської Соц�ал�стичної Республ�ки. Вже
обговорили п�дготовку заход�в. У планах провести в школах тематичних урок�в, в
ун�верситетах – науков� конференц�ї, в музеях � б�бл�отеках – виставки, а також планують
презентувати ф�льм про «знаменну дату».

«18 жовтня 1921 року була створена Кримська Автономна Радянська Соц�ал�стична Республ�ка у
склад� РРФСР. Окупанти прид�ляють пом�тну увагу ц�й р�чниц�, адже це дає рос�йськ�й пропаганд�
прив�д поширити м�фи про �сторичний зв'язок Криму з СРСР та Рос�єю одночасно»,
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У школах окупованого Севастополя працюють 46 кадетських клас�в. Кр�м звичайних
занять, в програм� у хлопц�в – уроки патр�отичного виховання та крим�нал�стики,

стройова п�дготовка, а ще лекц�ї сп�вроб�тник�в МНС, МВС або Сл�дчого ком�тету Рос�ї. 

«Пропаганда в�йськової служби в рос�йськ�й арм�ї покликана зменшити к�льк�сть кримчан, як�
будуть ухилятися в�д призову на в�йськову службу п�сля досягнення 18 рок�в. Патр�отичне
виховання д�тей є складовою їх м�л�таризац�ї та порушує низку положень Конвенц�ї про права
дитини»

ОЛЬГА  КУРИШКО ,  КООРДИНАТОР  ЮРИДИЧНОГО  НАПРЯМКУ  КРИМS O S

 21 вересня на суднобуд�вному завод� в Керч� спустили на воду новий малий
ракетний корабель «Аскольд» . До к�нця 2022 року суднобуд�вний завод �мен� Бутоми
(до лютого 2021 року ТОВ «СЗ« Затока ») планують зб�льшити к�льк�сть робочих м�сць.
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